


ఉపోద్దాతము 

ఈ యలంళార గంథ మును మాతాత-గారు శీ శ, 180లో మొదటినూరు 

ముదించినారు, ద్వితీయము[దణము 1909లో, మూండవమౌారు కీ, శ, 1929లో, 

మాతాత-గారు గతించిన కొలందినెలలలో నే నేను ముదించుచు, ఆంతవజక ఏ 

డుల్లాసము లే మా తాత గారు మ్ముదిం చియుండినందునను చీనింకను విద్యార్షి దశయం 

దుండినందునను కీ, కే, శ్రీగన్నవరము సుబ్బరామయ్య గారి తోడ్చాటున తర్వాతి 

రెండుల్లాసములను కూడ చేర్చి (పకటించితీని, అజే మరల 1986లో పునర్ముదిత 

మెనది, ఇప్పుడు విద్యాద్ధల క చేవలక [పతులు దొరకనందున మురల మ్ముదింపవల 

నీన యావళ్యకత కలిగినది, దీనిని చక్కలా పరిశోధించి సంస్క తాం (ధ వాబ్మ 

యములందలి యలంకారగంథములతో తచ్చర్శిత్ర 'సమౌలోకన పూర్వకముగా సరి 

చూచి వ్యాఖ్యతో ము(దింపవలనీన యావళ్యక త ఎం తేనియు గలదు, పలువురు పరి 

శోధించి విశ్వవిద్యా అయముల విరుదులక[పయత్నించుచున్నారని యు విననగుచున్న ది 

ఆయాపరికోధ చాదికము లింకను వెలువడుట శాలస్యమగును గావున వట్టి మాలనును 

మా(త మే పరీక్షలక విద్యాద్ధలు త్వరగా కోేరుచుండుట చేతను వారి యనుకూలము 

కొఅకము దించుచు ఆయావివయనములభక ఆర్థమగనట్లువద్యములకడ నే సంఖ్యులు వేని, 

దొరకిన పాఠాంత రములను అధోేజాపిక లుగా నూచించుచు, విషయనూచికను చేర్చి 

ఒక పాటి కవిజీవితాదికములను గూడ నిబంధించితిని. ఇదివరలో పాఠాంతరములను 

(పత్యేక (గంథముగా ముద్రించిన ఆం[ధసాహిఠ్యపరివత్తువారి కృషి ఎంతయు 

తోడ్చడినది, ఆం(ధవిశ్వవిద్యాలయమువారి (గ్రంథ భాండాగారములోని మూండు 

తాళపత[పతులలో సొకటి వ్యాకర ణాది నవమోల్లాసము మొతముకలది “పెక్కు 

పాఠాంతరములతో కనంుడినది, అం దుపయు క్షములని తోంచీనవాని ని కూడ చేర్చి 

తిని, ఇందులక పె రెండు మహాసంస్థలవారికి ఇవె నాకృతజ్ఞ తలు, 

కవి కొలాదికము 

ఈయలఅంకారళకా స్త,క ర విన్నకోట *పదయామాత్సుండు, ఎలమంచి పంచ 
రో ఎవ ది థీ 

ధారల పొంత 'చేశపాలవండై (క్రీ శ, 1877 _ 1407లన ముందువెనుకల చాలించిన 

చాళుక్య రాజు విశ్వేళశ్వరభూ పతికి ఆ శ్రికుడు $ నియోగి బావ్మాణుడు కెవుండు 
(కాదా శివభ కండు, కాళికగో, తుండు, నోవిం దామాత్యుని వమారుండు, [గంథా 

రంభమున నిట్లు చెప్టూకిొ న్నాడు... 

KA— A 



“ కావ్యాలంకారదూడామణే 

“నను “ావ్య (కవు వేది నర్చిత బుధానందాదరా లోకితుకా, 

మనిత ,కీ,గ8జేళపాదయుగళుకా, మౌన్యుక గ ఫా కాళలుకొ, 

వినుతుం గాశిక నో తు. 'బెద్దన సుధీవిఖ్యాతురావించి స స 

డ్నివయం బొప్పుంగ నాదరించి తగ నావిశ్వేశ్వురుండిట్లునుక్ . * 

ఆశ్వాసాంతములలో “ఇది క్రీముదుమారమణ చరణారవిందవందన గోవించామొత్య 

నందన వివిధ బుధని"ధేయ విన్నకోట పదయ నామ"ధేయియనియయు చెప్పుకొన్నా (డు, 
తాను “చతురుండి నని “భావరస (శపం చమున .. . విద్యావిధి గానిపించుట గదా 

చతురత్వ్యమనంగ మేడినికా? అనుట వే ధ్యనింపంజేని నాయడు, ఈ యలంళారగంథ 

మును తాను రచించుటప కారణము ఇందలి విషయము లొక్క_ చోట శాన రాకుం 

డుట యని “లలి నన్యోవ్య ముఖా వలోక నము లీలంజేయ6 గా లేని యావిల సత్మా_వ్య 

క ₹ా-దతుష్ట్రయమాు లుర్వింబర్వ "నేక స్థలిం గ లిగించెం? అనుట చేత ను____ 

6 అచట నచ్చటనున్న కా వ్యాగమముల 6 

జెలంగి సత్క_వి సొకర నీది కొలిక 
కి ధి 

ఒక్క_చోటని యొడగూర్చ నుక్సహీంచి, " అనుటచేతను తెలిపినాడు, 
“కబ్బ పుమణుల "ను *ఫఘనరస రత్నాకరము” నుండీ “ఒడగార్చియిత్తు ” 

నన్నాడు, కన లక్షణ వేళ్చత నిట్లు 'తెలుపుకొొ న్నా డు___ 

“చతురశ్రో(త సుఖాకి రామృత పరిష్యందంబు నందంబ్నునె 

తీతింగావ్య (౩ పసరంబువొల్న్చు నిఖిల శేమంక ర నూరి రతో. 

(బతి భావంతులు మెచ్చ అతుణము నొప్పం జెప్పుదుం బూర్వక 

ల్పిత కాస్తాానుగతంబు సంగతముగా. (బీత్మిపదవ్య క్రితోకా” (8-77) 
ఈకని లక్షణాభిజ తను గణపవరపు జీంకటకవి ఇట్లు (ప్రళంసించినాండు *ఆలవిన్న 

కోట పెద్దన లతుణజ్ఞ త, శబ్బశాసన కవి ళబ్బకుద్ధిన ఇత్యాది (ప్రబంధరాజ వేంక 

"పేశ్వర విజయవిలాసము), “షత ండింక చేమేని (గంథములు రచించెనో దీనివలన 

తెలియుట లేదు. ఈతడు (ప్రద్యుమ్న చరిత్రమును (పబంధథ మును రచించినట్లు కవార 

సంభ వటిప్పణములో మానవల్లి రామకృన్నకవిగారు రెండుపద్యము లుదానారిం చి 

నారు, ఆపద్యములు పొన్నాడ "పెద్ద రాజు రచించిన (పద్యుమ్న చరిత ములో ని వై 

యుండునని శ్రీ) వీరేశలింగము పంతులవారి యభఖిపాయము, 

కృతిపతియైన  విశ్వేళశ్వరభూపతినిగూక్చి విశేషము 'తెలియవచ్చుట లేదు. 

ఈత నింగూర్చి యీ కావ్యాలంకార చూడామణియు దొరకిన కొన్ని శాసనములు నే 

నునన (ప్రమాణము, ఈ రాజు వంళశవృతుము కావ్యాలంకార చూడామణిలో 



ఉవోడాతము 3 
ఇం 

'శీకంఠ చూడా గ "పద్యమున వర్తి తము. కాని (ప్రధాన పురుషులుమా(త మేపేర్కొ_ నం 

బడీ యున్నందున పూరర్ణి వంశవృతు మిందుతేలదు. విశాఖపట్టణము నందలి సర్వ 
వీది కి ఈళాన్యముగ మూండు[కోసుల దూరమునందున్న పంచధార అనుచోట శ్రీ 

థర్ములిం శేశ్వరస్వామికి విశ్వేశ్వరమహీపతి నుండపమును కట్టించి ఇెక్కించిన 
శిలాకా సనమున వంళవృక్నము కలదు. దాని ననుసరించి ఢీ) వీలేళలింగముపంతులు 

గారు వంశము నిట్లు నిర్ల యించినారు _ “ఫీమేళ్యరుని కొడుకు విమలాదిత్యు డు, 
విమలాదిత్యుని సుతుడు రాజరాజన3రేందుండు, రాజన నేం[దుని నుతు(డు కులో 

త్తుంగ చోళుడు కులోత్తుంగ చోళుని తనయుడు విమలాదిత్యుండు, విమలా 

దిత్యుని యాత్యజుండు మల్ల ప చేంవుడు, మల్ల పదేవుని నూను( డుపేందుండు, ఉెపేం 
(దుని నందనుడు కొప్పభూ పుండు, కొొప్పభూ పుని తనూజుండు మను మో పేం దుండు, 
నును మో పేం[దుని కమారుండు వి శ్వేశ్వరభూూ పుడు, దీనినిబట్టి చూడగా విశ్వేశ్వర 

భూపతి రాజన కేం! దున శేడవ మనుమండ్రైనట్లు తెలియవచ్చు చున్నది,” అని వాసి 

(ఆం. క, చరిత్ర, పు 185) పురుహాంతరమునకు నలువజేండ్లు లెక్క వేసికొని విశ్వే 
శ్వ్వారుని కాలము (కీ, శ, 1804 వ తరువాత-గాని యారంభముశాందని తలంచినారు, 

ఇది సరికాదనియు ముతీయొక శతాబ్లము తర్వాతికి వదురుచున్న దనియు 
క్రీ జే (క్రి మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్శ శారు "తెలిపినారు, (చూ. విభవ భారతి “కాస 
నమునుబట్టి విమలాడిత్యుని కొడుకు రాజరాజ నరేందుండు, ఆఅతనికొడుక కలో 

తుంగ చోడకేసరి, అతనివంళమున (కమొరుండు కాండు విమలాదిత్యుని కొడుకు 
మల్ల పదేవుడు, ఆతనిఫ్యుతుం డు కేంద్రుండు, ఉ పేందుని కొడుక మల్ల ప దేవుండు(2), 
ఆఅతనివమారఠు, డు పేంద్రుండు (2) ఆకని వమారుండు కొప్పభూపతి, కొప్పభూపతి 

పుతుం డు పేందుండు (8), ఆతనిపు[ తుండు మను మో కేందుండు, మను మో చసేం(దుని 
కొడుక విశ్వేశ్వరభూపతీ ఆని తేలుచున్నరి...శా సనమున నే విశ్వేశ్వరభూ పతి 
మండపమును కట్టించిన సంవత్సరముకూడ నిట్లు తెలుపబడినది _... 

“ కాళాలే నవవాహురామళళి సంఖ్యా తే కుభాభాని తే 
స ప్పమ్యా మిన ఛారబాజి మహిత: సంస్థాపితో వమందపః 

కల్యాణోత్సవ నిదయే సవిభవః (శ్రీపంచధారాఫురీ 

భ కళ స్య చళుక్య విళశ్వభరణీభ రా విచి తాస్పబమ్? 

ఇందువలన ఉశవిక్వేళ్వరభూ పతీ మండపమును కట్టించినది నవ_బాసహు_రామ._ళశి 
సంఖ్య ఆనా 1829, ళ,సం, అని 'తేలుచున్నది, కావున వి శ్వేశ్వరభూ పతి 
శా సం, 1829 అనలగా శ్రీః శ, 1407 (సాంతము వాడు, డీ శ, 1804 నక వంద 
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సంవత్సరములు తరువాతీవాండు,. ఈశాసనమున నే విక్వేశ్వరభూ ప పతి సక న 

చిత భాను సంవతృరమునకు సరియయిన ళకవర్గ ము 1824 (పౌంతమున శత్రువుల 

నోడించెనని (క్రిందిశోకమున -శేషింపయిడినది. 

క గతిబాహు శకి కిభూమితి మవిగణయ త్సర్వసీది పదభగ్నం 

సతిచిత భాను సామీణి _థరణివరాహా దధావదాం[ ధబలమ్ ” 

=పెళోకములోని కట్టకడటి భాగము నోబిల్ దొరగారు సంపాదించిన పాఠము. ఈ 

శోకమునకు సరియిన "తెలుంగుసేత యే పెద్దన కావ్యాలంశార చూడామణి యేడవ 

యుల్లాసమున నిట్లుకలదు, 

“ చతురుపాయ బాహుళ క్రి కృమావళి చాజనిడిచి చిత్ర భానుసా&ీ 6 

చాత సర్వసిది పద మేది భరణీవరావామునక నోడిరాచకదుపు, ” 

ఈపద్యము కావ్యాలంకార చూడామణిలో కలదనియే మనక తెైలియునుగాని ఇంత 

వజ కిందలి విశేష మేమో మనవ తట్ట లేదు, నోబిల్ దొరగారు... విక్వేశ్వరభూ పతి 

1825 శకవర్ష మున ఆంథ-సెన్యమును ఓడించెనని చితముగ బేల్చినారు, ఇది 

యంతయు చక్కగనున్నది...” అని శర్మగారు వాని “తి?” ని దొరగారు రా 

(గహీంచినది పారచాటని నాలుగుగా కకము 15824-గా దిద్ది శా సనరచయిత కూ (ద 

"సిద్దనయే యయియుండును, కావ్యాలంకార చూడామణి నాతడు కా,స, 1824 న 

చత భాను సంవత్సరమునకు దగువాత రచించి యుండుననియు తేల్చినారు, 

విశ్వేశ్వరభూ పతి చివరిశా సనము (క్రీ శ, 1407లో దొరకట చేతను “పెవిజ 

యము 1402 నాటిది (పస్తావింపంబడీ యున్న ం౦దున నీచూడామణి రచన ఈ నడుము 

జరిగి యుండును. ఇందు కవి ద్వితీయోల్లా సమున 5 (శీనించారలగ ? యను పద్యమున 

(2) “నూతనమ్మానాభుండగు విశ్వనాథునకి ఆనుటచే ఈత. డప్పు జే 1400 

(పాంతమున రాజ్యమునకు వచ్చె నసేమూ, 

ఈకవి పురవర్లన కదావారణముగా రాజమ హేం[దవరమును వర్తి ర్లిం చినందున్క 

నీతండును రాజాను రాజమెహీం|దపురబానులని (శ్రీ వీ-రేశ లింగము bse 

(వాసియున్నారు. కవి యింటి పేరు నిన్నకోటవారు, విన్నకోట కృష్ణామండలమున 

కలదు. శాని విన్నకోటవారు నియోగులు, రాజూ శోయమునుపొంది అమాత్యు లై 

దూర డజేశములకేగుట సవాజమే. మతి కృతిపతిని “పంచధారాధురీణా” యనుట చే 

పంచధారల వానిని-గా తెలిపినక వి పురకర న కదావారణముగా ఎన్న డో తమవేయి 

తప్పిపోయిన రాజమహేం[దవరమును వరి ంచుటయు, రాజధాని యేదో వాచ్య 

ముగా చెప్పక పోవుటయు వింత గానున్న ది. ఈ యనంతర చాళుక్యవంశ్రీయులు 

ఎవరుగాని రాజనుహేంద్రవరమున నుండినట్లు చెప్పుటకు ఎట్టి యా ధారములును 
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దొరక లేదు, కాని రాజమహేంద్రవరమున వెలనాటి చోళ రాజుల [(పాభవముతగి 

"రెడ్డైరాజులు అధిపతులగున టి సంధికాలమున అత్యల్ప కాలము వి శ్వేళ్వరభూ పతి తాట 

నుహేం[దవరము నాకమించి యుం డెచేీేమోయనునది చకంగా పరిశోధించిన 

“గాని తేలదు. కవియు సందిగముశా రాజును “అం ధేక్వ్యరాఖి రాముడు” అనియు, 

“అంధభూపాగ గణ్యు డు) అనియు ఇెప్పి రాజవహాం(దవర వర్షనలోే “అట్టి 

రాజనరేం|దుని యను(గు మనుమడు? అనెనేగాని అది రాజధానియని యనక పోవుట 

చాధకముగా నున్నది. రాజును కవియును వీర -శెవు అగుదురోశారో తెలియదుగాని 

పరము కెవులు గా మాత్రము కనయడుచున్నారు, 

ఈతడు ఇశ్రీనాథునికి సమకాలికుడు, “పెదకోమటి వేమా రెడ్డి కొండవీటి 

రాజ్యమందు సుపతీష్టితు(డై డీ నాథుడు విద్యాధిశారియైన (కీ. ఈశ, 1402) సంవ 

తృరమున "కే వి శ్వేశ్వరభూ పతి సర్వనిద్ధిలో చిత భానుసాతీ గాగ రాచకదుపు 

నోడించినట్లు వదురుచున్నది. అట్టి యీకవి ఎచ్చటను పూర్వకవి స్తుతి చేయడు, 

నన్నయ తిక్కన ఎబ్బవలుగాని నాచన సోముండుగాని కానరారు. వషన్య్యంత రచ 

నయుు, ఆంకితే కార్యమును, (గ్రంథమందు సప్తసంతాన్మపళం సయా (శ్రవ్య కవ్యో 

త్కర్జ యును కనయుడుచున్నవి. తేన గ ంథము 'జీనికి అనువాదమో చెప్పక తనదొక 

“వూర్వక ల్పిత శాస్తాంనుగతియైని స్వతంతర చనయొనట్లు వ్యవహరించి నాండు, అ 

ఇది బేనికిని అనువాద_మెనట్లు కనబడదు, ఈతనికి దాదాపొక యేబది అటువది 

యేండ్లు ముందుండీన విద్యా నాథుని (పతాపరుద యకోధూపణమును, దండికావ్యా 

దర్శమున్వు నుమ్మటాదుల (గంథములును తప్పక మూలములి యుండును, భందోవ్యా 

కరణాదిభాగములక సంస్కృ లేతర్మగంథములే యా ధారముల్రై యుండును, అ వెట్టి 

వై నను ఆయావిషయములు ఈతని చేతబడి వశ్యవాక్కై.న యీతని స్యక్రీయాభి పాయ 

ములతో తయా-రెన (గంథమిది. తన (ప్రభువున కంకితమిచ్చుచు (పతాపరుద్రీయము 

వలెనే అన్నిటికిని (పభువునే విమయముగాంజేనీ అమ్యములను (వానీ “విద్యావిధి 

గానిపించి నాడు.” చక్కని శయ్యా సౌ భాగ్యముగ అ కవిత్వ మోతేనిది, 

ఒక విశేష మేమనంగా నీతండు కవిత్రయాదిపూర్వకవి స్తుఫి చేయక పోవుట యే 

గాక, ఇంత అ&ీణ గంథమ్మువాయుచు నన్నయ[వానిన యాం ధమహో భారతమును 

గాని తిక్కన ఎజ్జినలవానినిగాని (ప్రమాణముగా జదువుకొండని విద్యార్థులను 

“"హెచ్చరింప లేదు, 

“ తెలుగు దేశభాష తెలియుబొ మృ్మనంటోక 

తెలియవలయు మించు తేటపడ(గ, * 
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అనియు, చివర, 

“ఇది తెనుంగునకెల్లను జన 

సదవిదితం బైన తెజంగుస ట్టించుక యె 

ల్లిదముగం జెప్పితి నంతయు 
మది నెజు6ంగుం డరసి బుద్ధిమంతు లితరముల్. ” జా= ౧౭౧ 

అనిమాతము (వానీనాండు, ఒకానొక చోట “కవి తయి మను మౌటను వాడినాండు, 

“ అచ్చుపరమైన పట్టున (బాణిపదము 

కర్మ్యమగుచోట( దక్క. నుకారయు క్రి 
వాడుకొనరు చకారభావమున దాని 

ననుచరింపుదురు కవిత్రయానుమతిని. ?* కా ౫రా 

జాని ఈ పద్యమును దినితోంగలనీ అంతకముందువి మూ౬డుపద్యములును ఆంధ్ర విశ్వ 

విద్యాలయమువారి తాళపతపతిలో లేవు, దీనింబట్టి చూడ6గ అప్పకవి 

“ఆదిని శబ్ద్బకాసననుహోకవి చెప్పిన భారతంబులో 
నేదివచింప(గా బడియె నెందునుదావినెకాని సూ[త్రసం 

పాదనలేమిచే. దెనుంగుపల్కు మజొక్కటిగూర్చి చెప్పగా 

రాదని [ద్రాక్షవాటికవిరాక్షసు( డీనియమంబు చేసినకా. ” 

అని చెప్పిన దానిని 

“ ఆమా(డు పర్వములలో 

నామాన్యు(డు నుడువు తెలుగు లర నికొనికృతుల్ 

దాము రచించిరి తిక్క_సు 
ధీమణి మొదలై న తొంటి తెనుంగు కవీంద్రుల్. ” 

అన్నవాతను శంకింపనలనీయున్నది. ఈ దాతువాటి కవిరాకసుండు వేములవాడ 

భీనునయే యగుేని శ్రీనాథుడు “వచియింతు జీములవాడ భీమనభంగి” యిని 

జెపుటచేత ఆతడు (శీనాథునికి అనలగా విన్నకోట “"పెద్దనక పూర్వుండు-గా 

“చీర్చడుచున్నా (డు, అట్టి నియమమేదైన నుండినను ఈ పెద్దన యేల చెప్పుడు “ఆరని 

యంతేయు నెజుంగుండు అని గదా చెప్పెను, ఇతరశారణముల చేత నన్నయ 

యాం(ధ్రళబ్దచింతామణిని (వాయ లేదనియు ఈయప్పకవి వాక్యము అసత్య్యములని యు 

శు విలేశలింగముపంతులవారు (వాసీయే యున్నారు, 

విన్నకోట పెద్దనవలన నొక విషయము స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. 

* శావ్యక శాచతుషసష్టయము ” * అన్నోన్యముఖావలోక ము ' జేయక యుం డెడిదనియు 



ఉపోడాతము c 
ఖై 

అట్టి పాని నీత, “జేకసలిం గలిగిం చొననియు, చూడంగా తెలుంగులో మొట్టమొదట 

భంద క్యా్యాస్త్రము వీర్పడినద్సి త ర్వాత వ్యాకరణమును అటు వేనుక నలంకార కావ్య 

మిమొంసాదికములును. దొరకినంతవణకు కవిజనా(శయము (పా-వీనతమము, దొరకిన 

(పతులనుబట్టి శేచన ఫీమనలను తత్క_ర్శలనుగా (గ్రహింపవలనియున్నది. ఈఫీమున 

ఉఊద్రండకవియైన వేములవాడ ఖీమకవియో శాందో సంబేహాము, తిక్క_.నాదులు 

లతుణక ర్వలని ఆర్యాచీశులు చెప్పినను (పా-చీనులైన శకేత నాదులు ఇప్పనందునచారు 

(వాయన క్షు, తెనుంగుకవిత గుణగ విజ యాదిత్యుని నాటినుండియు కనబడు చున్న ది. 
శీనాటి చోళులది వచనముమ్మాత మే; మనకు ఛందోగ ంభములు (వాయవలయునని 

తోంచునాటికే ఒక పాటి సం(పదాయము కడిరిపోయినది సంస్కృత క ర్లాటాదులలో 

లేనిది యతియొకటి. దీనింబట్టి (చావిడ[ పభావము నిశ్చయము. సంస్కృతమున కాన 

రాని మన యతి పాసలలో కన్నడమం౦దు (పొసము మొ (తముండీ మనకు 

“వళియుం (బాసము నంతకగ్గలములె? ఉండుట యీలనో పరిశోధింపవల సీయున్న ది. 

కీ జే శ్రీ 'లేవమళ్ల రాజగోపాల రావుగారు కొంత పరిశోధించినారు+ ఆమౌార్హ్షమున 

ఆం (ధకర్షాట(దావిడ భాసా ఛందోరీతులను పోల్చి పఠించిన గాని మన కవిత్యపరికా 

మము తెలియదు, గురుపరంపరాపాప్తమెన మన ఛందస్సు సంస్కృత ప భావమున 

కొంతమొతీనను తన (పా-చీనైనెజ (దావిడస్వరూపమును కోలుపోలేదు, అశే 

వ్యాకరఠాదికమునగాడ, మనకు సంస్కృత సంబంధము మొదట తక్కువయని 

“యం(థ భాహయు (బాక్ళతావ్యాయమ కాని యని యు 

* తెలుగుం దాకృతభంగిన 

బలియుటచే నేకవచన బహువచన పదం 
బులెకాని ద్వివచనంబులు 

గలుగవు దతి9యల( గారకంబులయందుకా, ? 9.72 

అనియు “పెద్దన (వాయుట చే తెలియుచున్నది. నన్నయ భారతము వాయుగా౭టికి 

మనకు ఛందో[గంథము గాని వ్యాకరణ గంథము గాని లేదు, త త్చూర్వముండిన 

సకల సంపదాయములక ఒక నియమన మీ నన్నయ చే గానింపంుడినందున నాత డు 

“విపుల శబ్దశా సనుల డై నాయడు, త ర్వాతిది శేచన కవిజనాాళయము, కేతన తెనుంగు 

వ్యాకరణము లేని కొణంతను తీర్చినాండు గాని ఛందోగంథములేని కొజంతేనుగాదు, 

ఇట్టు ఛందోవ్యాకరణాదు లైనంతట రసభావాదులు కావలని వచ్చినవి, ఆవియు 

'శమము-గా చూడామణియందు వేలసీనవి, సంస్కృృతమందును ఇవి వె వ్వేజటు (గంధ 

ములుగాెనీ గదా వెలసినవి. అన్నిటిని కలిపిన శావ్య్యాలం కార చూడామణివంటీ 

పాఠ్య గంభము గీర్వాణఇమునకూడ లేదు, 



చా కావ్యాలంకారదూడామణి 

ఎంత సేపైనను గీర్యాణలకుణ గం భముల-పె నాధోరపడుట వే చున పాచీకుఆ 

దంతయు ననువాదవాబ్మయ మేయైయె నది. (పబంభయుగము వజికను మనవారు స్వాతం 

(త్యము వహీంప లేదు,ఆ సె | పబంభముల పరిణామములకు సమశాలిక ముగా చేయున్నది 

మన వీధినాటకకళాపరిణామముకూడ, ఏలయన నాటకలరుణము అెలం6గుది నాటికి 

'లేదుగదా. యక శానలమణముకాడ చూడామణియందు కానరాదు, తెను6ంగన 

సంస్క_త నాటకముల వంటివి లేవుగాన వాని లకుణమును ఆనవసరమే యయ్యెను* 

మటి యత గాన శబ్దము ఆటనట వాజ్మయమందు కనబడుచున్నది “గాని దాని 

కింకను ఒక రూేర్పడక యుండుట బే తల్లమేణము (వాయుతలంపు కలుగ లేదు, 

ఈ దానారణాది ఈం దకావ్యముల (పస్తావమున్న దిగాని వానికీ కవ్యుదాహరణము లే 

గాని వొద్బయమందు (పా చీనములు ఒక టి రెం'డేకలవు. బసవోదావారణము “పెద్దనకో 

ముందుదేగాని (తీపు రాంత కోదావారణము విషయము సంచేహాస్పదము, అది సమ 

శాలికమగుసేమో! తయద్రశావ్యములపపై మనకు చక్కు. నివిమర్శన్మగ ౦థ ము పెలబువనడ 

లేదు. అసలు పరిశోధనయే జరుగలేదు, కావ్య భేదములను చెప్పుచు ము కృశాది 

చాటు పబంధములలో “ఊదావారణము” “బిరుదావళి” వందలై సవానిని చేక్సి ఫీనికి 

సంగీత ముతోగఅల సంబంధమును తెలుపుటయీ గాక “నురభా షాది (పాకృత పరి భాహఅి 

నెన నితరభామలైనెసకా వికచించుట యుక్త ముదావారణ మిలాసురముఖాదులగు 

పుణ్యులకుక ? అనులు చేతను “బిరుళబ్బంబు విరోధోత్కరము మహో రాష్ట్ర భాపియనుట 

చేతను వీనిని “సుమునో భావం బెలుపుగ నమరింఫుండం కవులు (పొకృ తాదుల నెనక? 

ఆని వెప్పుట చేతను, బికుదావళికూడ ఉదావారణమువలె సే సార్వవిఛ కిక ముగా 

నుండవలెనని అప్పకవి చెప్పుట చేత ను_చూడ గా, ఇది తెలుంగు (పక్రియకాదనియు 

మనము ఎరవు తేచ్చుకొన్నదనియు స్పష్టపడుచున్నది. ముద ళావ్యాదులం గూర్చి 

విద్యా వాథుండు అఘువుణా వశించియున్నా (డు. అత ని'సవముకాలీకుండు పాల్కురికి 

సోమనాథుడు. శ్రీ) నిడుదవోలు వెంకట రావుగారు (వానీన యుదాహరణ చాబ్బుయ 

చరిత ఈవిమయములను చక్కు6౫గా వివరింప లేదు. సరియైన ఇార్మిత క దృష్టియు 

లోంతెన పర్మిశ్రమయు లేనందున వారిరచన పరిశోధకులకు నిరుపయోగమనముగా 

నున్నది. మహారాస్ట్ర్ర (ప్రాకృత వాబ్మయముల పరిచయముతో ఈవిషయ మె 

చక్కని పరిశోధనకు ఎంలేని అవకాశము కలదు, అయే యతుగానమునకును, 

ke లాలో చింతురు గాక, 

15-8-1961 } 
॥ 

మదరాసు _ న, వేదము చవేంకటరాయశొ శ్రి. 



విషయసూచిక 

(పథ మోల్లాసము = భావ పకరణము 

కృతివతి వ శంన 

మ మ్య ంతములు 

భావము, భావ భేదములు నాలుగు 

1. విభావము (2 విధములు) 

1 ఆలంబన విభవము 

2 ఉద్దీపన విభావములు (శ్రీ 

2, అనుభానము 

ర, సాత్తి పకభావములు క 

1 స్తంభము, 2 గ్రోమాంచము, 

8 ఆ్రువు; 4 వైస్వర్యమ్యు $ కంపము, 
6 (ప్రళయము. 7 టైవర్ల న్ట్రముః 8 స్వేదము, 

కీ. సంచారిభావములు 88 

1 శాని, ౨ శంక, 8 నిర్వేదము, 

4 మదము ర్ అసూయ 6 ఆలస్యము, 

7 దైన్యము, రి (శమము, 9g స్మృతి, 

10 మూవాము, 11 చపలత, 12 చింత, 

18 విషాదము, 14 సుప్పి, 15 బోధము 

16 జత్సుక్యము, 17 ఆజేగము 18 గర్వము, 

19 వార్డు ము, 20 అనుర్ల ము, 21 నిద, 

292 మతి, 28 అపస్మారము, 24 ఈ న్మాదముు 

25 (తాసము, 26 ఉక, 27 జడత, 

KA —B 



2 కావ్యాలంకారచూడామణేి 

23 వితర్మము, 29 అవహిళ్ళ, 80 ధృతిః 
81 మరణము, లీ2 వ్యాధి, 88 (వీడ, 

న్ధాయిభావములు 9 

1 రజి 2 హోసము, 

8 ఛోకము, 4 రోపుము, 5 ఉత్పాహాము, 

6 భయమ, 7 జుగుష్ప, 8 విన్మయమా, 

౮ శమము, 

ద్వితీయోల్లాసము ష్ష్ రస్మపకరణము (నవరసములు) 

1, శృంగారరనము క విధములు (నంభోగవివలంభ ములు) 

1. సంభోగశ్చంగారము 
శృం గారరసోపపన్న చేష్టలు 20 / 

వానిలో _ అంగ జాతములు తి 

39 అఆఅయత్నే సంభ కములు 7 

39 చెసర్హిక ములు 10 

(0 న అ టా 1 భావము, 9 సహోవమ్బు, లీ హేల 

(2) ఆయత్న సంభవములలో _ 

1 శోభ, 2 శాంతి, 

తి దీప్తి? 4 మాధుర్య మ్కుర్ (పాగల్ళ న్ధ్రమౌః 

6 కదార్యమ్ము 7 "ధైర్య ము, 

(9) పసెసర్లికములలో . 

1 లీల, 

2 విలాసము, లి విచ్చిత్తి, శీ విభమము, 

ర్ కిఅకించితము, 

6 మోట్లాయితేము, 7 కట్టమిత ము, 8 బిబ్బోకము 

9 అలితము, 10 వినాలి. 

?. విప్రలంభశ్చంగారము (12 దశలు) 

1 చతు పీతి, 2 చిత్త సంగమము, 8 సంకల్పము, 

శ (పలాపమ్ము ఫ్ జాగరమాు, 6 తనుకార్భ కిము, 

7 విషయ ద్వేవము, 

ఇ 

39 

84 

86 

9? 

88 



వివమయనూ చిక 

8 (త పానాళము, 9 సంజ్వరము, 10 సూవామ్ము 

2, హాన్యము, (హోన్య భేదములు) 6, 

లీ, కరుణము, 

4, రౌదముి, (2 విధములు, మాత్సర్య విద్వేషరౌ[దములు) 
5, వీరము (శి, విధములు ; చాన దయా, యుద్ధ పిరములు, 

6. భయానకము, 
7. బీభత్సము (2 విధములు, జగుప్పా, వైరాగ్య.) 
రి, అద్భుతము 

9, శాంతరనము 

నవరనముల యధి-దై వతములు 

తృతీయోల్లాసము - నాయికానాయక (పకరణము 

నాయకుడు 

నాయకభేదములు క 

1 ధీరోదాత్తుడు, 2 ధీరోదతుండు 

8 ధీరలలితు (డు, 4 ధీరళాంతుడు 

శృంగారనాయకులు శ 

1 ఆనుకూలుండు, 2 కరుడు, 

8 దతీణుండు, 4 ధృష్టుండు 

శృంగారనాయక సహాయులు శీ 

పేఠమర్హ, విట, విదూపక, చేటపలు. 

నాయికలు లి 

స్వీయ పరకీయ సాధారణ 

స్వీయాభేదములు శీ 

నుర ర 

% 

శ్తీ 

39 

54 

శ్ర్ 
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ధీరాదినాయికాభేదములు శి ర్ ర్ట 

ధీర ధీరాధీర్వ అధర, (పగల్భధీర, (ప్రగల్భధీ రాధీర 

('ప్రగల్భాధిర ర్ 

అష్టవిధ నాయికలు 58 

విరహోత్క_ంకతిత, అభిసారిక, కలవోంతరిత, 

ని ప్రలపై, వాసక సజ్జిక, 

దూతికలు శీ 60 

(పతిశేళిని, ఇలి, దాసీ, ఛాతి, శిల్సిని, లింగీని, 

శారువు, తాను 

నత్కా-వ్య లక్షణము 61 

సుకవి లక్షణము, నప్తవిధకవులు - YT 
వాచిక (దు, కరు, శిల్సకు డు, శావివండు 

భూవడార్లి ) మొర్చవానుగ తుండు, వివేకి, 62 

కావ్య భేదములు, (వబంధ లత్ణము, అష్టాదశ వర్షనలు - 

1 నగర, 2 సము(ద, శి పర్వత, 4 బుతు, 5 చంద్రోదయ, 

6 నూర్యోదయ, 7 వనవిహార, 8 జలపివోర, 9 మద్యపాన, 

10 నురత, 11 నిపలంఛ, 18 (పయాణ్క, 18 వివావా, 

14 పుత్రోడయ, 15 మంత, 16 దూత్య, 17 సమర, 

18 దోర్వీర్య వర్ల నములు, 70 

చతుర్గోలాసము - కావ్య భేదాది ప్రకరణము 

కాన్యమహీమ, కావ్య భేదములు, (ము క, కాదులు) 78 

ఉడాహారణలకతుణము, విభ కుల చేవతలు 78 

సడ్డళి; 74 

పద్దళి, విద్దలి కల్యాణి, ఉత్సుల్లకము, బిరుడావళి, 75 



వషయసూచిక 

గుచ్భములం, చక్రచాళము, గుచ్చతతీ, చతుర్భ(జనూ, 

రగడ, మంజరి 

దండకము 

(వాధాన్యములు - లి వస్తు రస, అలంకార 

స్ఫురణములు - శీ శబ్ద, అర్థ, ఉభ్య 

వ య్య పతన ప 

పాకము - (2 (దావా, నారికేళ) 

అర్థవృత్తులు శ్రీ ముఖ్య, లత్మ్యు, గాణ, వ్యంగ్య 

ధ్వని, వక్తి (గాహాక ములు 

కావ్యవృత్తులు (-కెళికి, ఆరభటి, భారతి, సాత్వత్సి 

కావ్య రీతులు (వై దర్భ, గాడీ, పాంచాలీ, లాటికా) 

గుణములు ((పాణములు) 10 

ఉదారత, శ్లేనము, నుకమారత్క, [ప్రసాదము 

మాధుర్యము, సనుత, ఆరవ్య శక ఓజస్సు; సమాధి, కాంతి 

రీతుల లతమణో దావారణములు 

బేదర్భి? గాడీ, పాంచాలీ, లాటి, 

పంచమోల్లాసము వ ఆర్థాలంకౌర [పకరణము 

అలంకారములు కి6 = 

స్వాభాచాఖ్యానము, ఉపమ 

రూపకము, ( ఛాంతీమంతము 

చీపకము (ఆది _ అంత్య _ మధ్య ఆవృ త్రీ, 

ఆతేపమ్ము అర్థాంత రన్యాసము, 

వ్యతిరేకము, ఏిభానన్క, సమొసో క్రి , అరీళయో క్తి ॥ 

ఊ కేకు, సతువు, ఉడారము 

నూయ్మము, లవమ్ము (కనుము 

(పేయము, రససవదలంకారములం 

88 

89 

90 

91 

92 

98 

94 
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ఊర (స్కి పరాాయో కి, జవీ ర న 
సమాహితము, యదాత్తము, అపహ్ను తి, 

న్ల్షము, విశేపోక్సి, తుల్యయో గత, విరోధము 

అప స్తుత స్తుతి, వ్యాజ స్తుతి, నిదర్శనము 

సహో కి, పరివృత్తి, ఆశీక్వచ నము, వ(కోక్సి 

(సంక రము) భఫావికము 

షష్ట్గల్లాసము - శభ్రాలంకారకావ్యదోష (పకరణము 

నే బచ్చా లంకారములు 

శబ్దసం సృష్టి, వీరసీరన్యాయ'సంకరము 

నరనించవాససంకరము, 

అను[పౌ'ససములు 8 (ఛేక, లాట, వృత్తి 

శృంఖల న్యాయబంధము, ఏకావళి 

(పతిమేధబంధము, మాలాదీపకమ్కు సారఠరాలంకారము 

యమకములు 7. 

ఆది, నుభ్య, అంత్య, ఆదిమధ్య, మధ్యాంత, 

సర్వయమక ము, పాద[తయయమక ములు 

ద్వితీయోపమౌనగోపనము, 

నిరోష్ట్యమా, గాం తు? చతుర్విధ కందము 

పంచవిధవృ తము _ (సరసిజ + కందములు లై 

నవాతీరవృ త్తము, మణిగణనికరము 

తలకట్లు, బోడలు, కొమ్ములు, సరిగమపథనులు 

బంధములు, గోమూ తిశా, ఛత్ర, కండలి, ఖడ్ర 

కావ్యదోవములు - (వద వాక్య అర్థదోవుములు.,) 

(1) పదదోషములు 15 

ఆపయు"కమిు, అభ్రుసారము అసమరము 
అలీ యి 

అ కము అప సంస్కృతము, "నేయార్థము, 

సందిగమ్యు ఆ(ప్రయోజన సంళ్లి పము 
థి ణల 
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కివగూడార్లమ్మ అపతీతికము, అన్యార్హము, 
౧లు థి 
ఆవిమృ ప్ప విభేయాంళముు ఆక్టీలము, పరుషము, 

వా 115 

(3 వాక్యదోషములు 15 

(కనుభంగము, విసంధిక మా, 115 

పునరుకృము చ్యాకీర్ణయ్కు భిన్నవచనము, భిన్న లింగము, 

ఛందో భంగము, యతిభంగము న్య్యూసోపమ, 117 

ఆధికోపమ, న్య్యూనపదము, సమౌప్త ఫునరా తము, 

అళరీరము, అధిక పదము, (హృక్షమభంగము, 

పతత ఎకర్ట కము 118 

(3) అర్జదోషములు 17 

అపార్థము, వ్యర్హము, పీనాధికోపసమలు సంశయము 119 

వీశార్థము, అతిమో (త్రము, భిన్న సంబంధము, 

అప(క్రమమ్యు పరువము, అసద్భశోపమ్క అ(ప్రనిదోపమ్క 120 
హీతుకళూన్యము, ఏర సము నిరలంకృతి, బూత ము 

(జేళ, కాల, లోక, దిక్, సమయ, 121 

ఆసంగతి _ గుణాయ త్తాల 6కారసరణులు 122 

నప్తమోల్లాసము - ఛందః (పకరణము ౧ 

గణములు, గురులఘువులు 125 

వద్యము, వృత్తము, జాతి ; వళి పానములు 127 

వళిభేదములు " 

అజ్విరమము, ఆకార ఇకార, ఉకార, వర్షవళి 

నిర్యూపణము, కాదివర్ల్షమునక, గుణిత స్వర వలినిధాపణము, 

ఇత రేక రవర్ల జవళిని మాప ఇమ 128 

ఏకత రవళినిరూపణము ముకారవళినిరూపణము, 129 

(పాదివళినిరూపణము 180 

సవిందువర్షవళి, ద్వ బ్రతుగళ్యం కర ఫ్ల తాశరవలళినిరా... 181 
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ఆడేశవళినియాపణము 182 

దేశీయవళినిరూపణము 188 

షడ్విధ (పొసములు 

సుకర(పాసము, అను(పా, దుష్క_ర,పాసము 

అంక్య _పా_ద్వంద్వతిపా_లళ డబ్బు కాంతి పా, 184 

నృ త్తములు 185 

ఛందముల రూవములు 

౧, ఉక్తాచ్చందము - శీవృ తృము 33 

౨. అత్యు-క్తాచ్చందము - (స్ర్రైవృ తృము 99 

3. మధ్యా చ్చందము - నారీవృత్తము 3 

ర, (వతిస్టాచ్చందంబు యా క న్యా, సుకాంతి వృ, 414 

ఫో, సుడైర్భాచ్యందంబు సుందరీ,[వగుణ, అంబుజ వ్భః 

విచ్చందోధి కారము 186 

జ గాయ।తీ చందమ 

విచిత్ర, త నుమధ్యా, సురలత 99 

౭, ఉప్టిక్ స 

విభూతి, మదనవిలసిత, కమారఅలిత 39 

౮, అనుష్టుప్ 9 187 

విద్యు న్మాల, చిత్రపడ్క పమాణి, సమౌని, నీంవా లేఖ 

నా, బృహతీ a 

భుజంగ శికురుత, వాలముఖి, భ(దక, డత్సుక 99 

౧౦. వంక్తి బ్ 

రుగ్భవతి, మయూార సారి, మత్త న్ కదన కాల; పణవ 

౧౧. (తిష్ట ప్ 43 188 

శాలిని ఇందవజ) ఉపేంద్ర వజ, ఉపజాతి, తోదకము, 

రథోద్దత, చం(దిక, స్నాగత, శని వాతోర్మి 
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౧.9, జగతీ ఛందము 

ఆషమోలాసము = 
చా య 

౧౨. 

౧౮, 

౧౫. 

౧౭, 

౧౮, 

0౯, 

భుజంగ (పయాత, తోటక, వంశ స్థ ఇం(దవంక్క తోదక, 

(పమికాకుర, విశ్వబేవి, 189 

ఛందః (పకరణము ఐన 

అతిజగతీ ,, 

(పవార్షి ణి, రుచిరము మతమయూరము, 
చు అది 

మండా భాషిణి జలదము, (పభాతము 141 

శకరీ 

సుందరము, (పవారణకలితము, భూనుతము 142 

అతిళ కరీ స్ట 

మణిగణనికరము మొలిని, చుకేసరము 

మణిభూ వణము, మనోజ్ఞ ము, 99 

అమి అష 
6 

పద్భకము, (పియకాంత, చం|డశ్ర్రీ మేదిని 1483 

అత్యష్టి 99 

శిల్లురిణి, పృథివి, వారిణి, మం(దాకాంత, 

త్వరిత పదగతి, నర్ము_టము, 33 

ధృతి 99 

కనుమితల తా చేల్లి త, మత్తకోకిల 144 

అతిధ్భతి ఫి 

శార్హూలవి క్రీడితము, మేఘవిన్ఫూర్తి తము, 
చంద్రకళ, త రలము(ధువకోకిల) భూతిఅకము, 39 
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౨0, క్ఫతె- 99 

మే భవి క్రీడిత, ఉత్పలమాల, అంబురువా, ఖచరప్రుత 145 
pt.) య 

లొ, (పకృతి 99 
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బగు కావ్యాలంకారచూడామణి యను నలంకార లక్షణంబునకు( 

(ద్రిథమావతరణం బెట్టిదనిన : ౧౬ 

భావ[సపకరణము 

చ. సరళవిరా జదుచ్చరణశ _స్తము వర్ణము, వర్షపం _క్తివి 
_స్తరము పదంబు, తత్పదవితానము వాక్యము, వాక్యభేదసుం 
దరతర మర్ధః మర్థేఘనత త్త్వవిబుద్ధము భావ, మట్టి భా 
వ రుచిర సుప్రసన్న విభవంబు రసం, బొడ గూర్చ నేర్చినకా. ౧౭ 

భావము 

కం బహీరర్గాలంబన మై 

విహరించు మనోవికార విలసితము సుమీ 
విహితమగు భావమన; నది 

మహివిజ్ఞానంబునా సుమతులం బరగుజా, ౧౮ 
క. 

పా, 1. వశత త్వం 
జీరో 



భావవకర ణము ర్ 

క్, ఘనవిజ్ఞానం జాత్మకు 

మనసుననే కలుగు, నట్టిమనసున కబ్బుకా 

గనదిం[ద్రియములచేత జా 

"వినగా వీనులకు నొదవు విషయప్రాప్రికా, య 

భావ భేదములు 4 

తే. అట్టి విజ్ఞానకలితమై =యమరుభావ 
మాత్మ బ్రవ్య క్తమై (అ) విభా (ఆ) వానుభావ 

(ఇ) సాత్త్విక (ఈ) వ్యభిచారి సంజ్ఞల హదనర్చు 

నాలు తెజంగుల రసనిదానంకోబు గాంగ. విం 

కం నవరసవిస్ఫుటకరణ 

(పవణము లగు కనుచితరుచివిభావము లెల్ల కా 

వివిధ ప్రీపురుషులయం 

దవిరళముగ6 బొడము( దెలియ కొనగును గవిం(ద్రుల్. ౨౧ 

(ఆవిభావములు 2 

ఆ. అవ్విభావ మొప్పు(1)నాలంబనంబు (2)ను 

ద్దీపనంబు నా(గ ద్వివిధ మగుచు 

నిఖిల రస విబోధ నిర్మాణ కరణంబ. 

లిత్రెణంగు లెల్ల నెజు(గ వలయు, ౨౨ 

(1h)ఆలం౦ంబనవి భావము 

క. ఆలంబనంబు నాగ ర 

సాలంబన మైనరూపయౌవనకాంతి 

శీలావణ్యాదిక; మది 

మూలము తద్వ్య క్పికిజా (బమోద(పదమై. ౨౩ 

1, విను లేం దియములకు, లి, యలరు, 8. దనర్ని, శీ, బనా౭గ 

బునాంగ, నీ, నుచిత రచిత , 6. నగుసుక విం దుల్ * 



కావ్యాలంకార చూడామణి, జల్లా, రా, 

హహ డావారణామూు 

చ. నెలవల నిండుచన్ను(గవ నిక్కును, గామునితూపు క వడిళా 

వెలింగెడు రూపవి,భ్రమము, విద్యుదుదారత౬ దేజరిల్లు. జూ 
పులజిగి సొంపు వెట్ట నివిభూషణ మై మెయి క 

బవియు(* జళుక విశ్వ ప్జనపాలునిమన్ననః గన్న యింతికికా. 

(2) ఆ ద్దీప నవి భావములు 

క, చలియింపక రస మింపుల 

వొలయుచు నెవ్వానిచేత నుద్దిపించుకా 

గలంగొన బుధులకు నవి యి 

మ్ముల నుద్దీపనవిభావములు నాం బర(గుకా, 

క ([)ఆలంబనో క్ర గుణములు 

(7)నాలంబన చేస్టితములు (హారాలంకా 

రాళియు (శునుత్సవలీలలు 

నోలికా జంతురాహ్యయంబు లుద్దీపనముల్, 

()రూస లావణ్య తారుణ్యాది శారీర 

గుణము లాలంబనగుణము లరయ* 

(2)నంగ నోచిత భావ హావ హే లాది వం 

శతియు( జేష్టితము లై సంచరించు" 
(హార కేయూర మంజీర కంకణ కంఠి 

కౌదు లఅలంకరణాఖ్యం జందు, 

(4నుపవన జల చంది కోత్స వార్తవ లీల 

లాత్మ విహారంబు లనంగం బరలగు? 

తే. నిట్టి యుద్దీపన విభావ హిత వినోద 

విభవముల. బొందు జాళుక్యవిశ్వవిభుండు? 

అలరువిల్తుని భంగి, జయంతు లీల 

భదు చందమున, నలకూబరుని పగిది. 

స్త 

ప్ర * నర పూలుని, 



ఛావ[వకరణము 

(ఆఅఅను భావము 

ళా. భ్రూ తా రానన రాగ దృ గ్విలసనంబుల్, పాణిపాదాంగవా 

క్చాతుర్యంబును, నోష్టకంపనము నాగం, బేర్చు చేష్టాసము 

ద్యూతం దై యనుభూత మై రసము సొంపుకా జెందుటకా జేపి? వి 
భ్యాతం బై యనుఖావ 'మొస్పు లలితవ్య కాకృతిజా దో(చుచుకా. 

చ. వదనవికానసముకా బౌలయు వాలికచూపులు, లే.తనిగుతో 

బొదలెడితారకల్; బొమల పొ ల్పగుపోకలు, మోవికెంపుపై 

గదిరెడిచిన్ని నవ్వుః చెలికత్తెల కందము సేయుమాటలుకా. 

సుదతి చళుక్యవిశ్వనృ్నవసుందరు6 జెందుట. జెప్పు నొ ప్పుగజా, 

(ఇ) సా తిక ఛావములురి 

తే, సత్త మన మనోవృ త్తి; తజ్జంబు లైన 

భావములు సాత్త్వికము లష్టభావితములు = 

* స్తంభ =రోమాంచ కెబాష్ప *వైస్వర్య కకంప 

ఆఏలయ 7వై వర్ష్య కొఘర్శ సంజ్ఞల దనర్చు. 

1 స్తంభము 

క. మే నెజుంగ కున్నయునికిన 
నానాభయ హర్ష దర్శన శ్రవణములజా 

(మానువడి యునికి చేష్టా 
హీన _స్తంభంబు నాంగ నెజుంగంగ నలయుకా. 

క. చాళుక్యవిభుని భేల 

తో_లధ్వజపటము( జాచి (క్రొవ్యణీ, యని ను 

త్తాల _స్తంభస్థితికి 

న్బాలుపడుకా బగజ సాలభంజిక వోలెజా. 

౨దగోమవాంచము 

క. ఆనందాతిశయంబున? 

గానంబడుట రోమహర్షకల్పనము సుమీ, 

౨్జా 

అం 

3.౨ 



(గా 

కావ్యాలం కార చూడామణి, ఉల్లా, ౧ 

మానితరోమాంచం బన. 

గా నిష్టస్పర్శన (ప్రకాశనవిధులకా. 

'. మనమున విక్వేశ్వరు నిడి 
కొని, గాథాలింగనముల. గొజతెలెడిచోట౯ా, 

దనువున6 బొడ మెడిపులకలు 

వనితకు రాగాంకురముల వడువున నొప్పుకా. 

తిఆ[కువు 

= అతిదుఃఖ హర్షణాదుల 

(బ్రతిపొదిళ మైన నేత పాథఃకణసం 

హతి యకు వండు, నఖముఖ 

కృత మార్దనవిధులు దానిక్రియ లరయంగకా, 

. ఆలములో విక్వేశనృ 

పాలునికరవాలు 'మెజయం బరన్భపవనితా 

లోలనయనాంబుదంబులు 

వొలాయము గుదియు న(శ్రువర్షం టోలికా. 

4 వె స్వ ర్య ము 

. భయ రోష హర్ష ణాదుల 

నియత౦బగు గద్గదధ్వనిత ౦ బది ని 

శృయముగ చై స్వర్యం బగు 

ర యవాగుచ్చరణసరణి రభనం బగుటకా. 

= రాగముగ నలుక? దేర్పంగ 

నాగతు6 డగువిశ్వవిభుని యాలోకముచే 
రాగాలాప[క్రమము వి 

రాగాలాష్మక్రమముగ రమణి కలంగేకా. 

రకంసపము 

స ఆకస్మికభయ దయితా 

లోకన హర్దాది రుజలు లో నగుదానజా 

33 
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3౫ 

3౬ 

తతి 

౩దరొ 



భావ[వక ర ణము 

దేకూటు( గంప మంగ 

వ్యాకుల చలనాది నెలుగవచ్చుం 'దెలియకా, 

. మృదులతర చం([ద్రహాసము 

గదలించు చళుక్యవిభునిం గని భీరువు లై. 
మదపమతులు వదవద వణ 

కుదు, రాత డుపేంద్రపు త్త్రకుండు గానం జుమీ. 

6[ఇపళయము 

* శళశయము నా సుఖదుఃఖా 

దుల నింద్రియమూర్చనంబు "*నొజఅంగుట;: దానికా 

చెలియునది భూమిపతన 

స్టలితాకారములచేత. గనుగొని చతురుల్. 

+ ఇమ్మహా నుపేంద్రపు త్తు)(డు 

సమ్మోహనమూ ర్హియగుట సత్యం; బతనికా 

నెమ్మి. గనుగొన్నయింతికి 

నెమ్మది మూర్చిల్లి మేను నిలువక సడలుకాం 

'7వెవర్ష్మ్య్య ము 

మద రోష విషా దాదుల 

గదిరెడు సహజాంగరుచివికల్ప మునకు బే 

రొదవును వైవర్ష్యం బన 

నది వర్ణన్యత కయమున నగు దెలియంగకొం 

* సారనుతి విశ్వనృపతిని 

గోరిన నమకూట కున్నె కోర్కులు ధరణికా ? 

గొరయశస్స్మరణంబున 

సారూస్యపదంబు గలిగె జామకు నొడలక. 

పాం * దొడరుట, 

KA—2 

అకా 

వాతో 

౪s 

౪ 

uu నా 



10 

(౮% 

రా 

కావ్యాలంకార చూడామణి, డల్లా, ౧ 

ర స్వేదము 

. దయితాలంగన సురత 

(ప్రయానకలనముల. జెమరు వాటిల్లు మిథః 

ప్రియదంపతులకు, నది గా 
త్రయుతారత్వమున( దెలియ దగు జతురులకుకా, లి 

కలి విశ్వనృపతిచం(ద్రుని 

లలితకర స్ప ర్శనముల అలన గరంగెళా 

దలపోయ దీనియొడ లి 

దమ్ముల నలవిధి చంద్రకాంత మున జేసి జుమీ. ౪౫% 

(ఈస౦ఇఛచారి భావములు 83 

. స్థాయిభావంబునందు నిత్యత్వ ముడిగి 

వ్యభిచరించుచు నద్దిభంగాళివోలె 

నోలిం బొడముచు నడ(గుదు నుంటంజేసి 

యెసయగు సంచారిభావంబు లెబుగవలయు. ౪౩ 

, వే గ్దాని 2 నిర్వేద ౩ళభంక్రా కమ కొదాసూయలు 

ఆనాలస్య "దైన్య కొ శ్రమాహ్వయములు 

9 న్మృతి, 2౮ మోహ 11 చపలతా *2 చింతలును *కె విషాద 

14సు ప్పి *5 విబోధ ౫16 కౌత్సుక్యములును 
17 నావేగ 28 గర్వ 19హా 20౦ ర్షామక్ష 21 నిద్రలు 

జవాను 2౩త్ర ర్రపస్మార aa కోన్మాదములును 

25 (శ్రా 26 న్రైశిగత్రా 27 జడతా 25 విశ్రర్కంబులు 

29 నవహిత్ధ్ర ౩౪ ధృత్రి ౩1 మరణాధిధములు 

౩౭ వ్యాధియును ౩౩ ప్రీడయును నన వరుస గృతుల 

సాగు ముస్పదిమూండు సంచారిభావ 
చయము, వాని నెణుంగక జరుగ దండు 

రసవివేచన చాతుర్య రంజనంబు. జరా 



భావ|వక రణము 

1 గాని 
య 

= మానస మెరియగ మేనికి 

నానాదొర్భ్చల్య కారణంబై. యుంటికా 

మానని పశ్చా త్తాపము 

గ్లాని యనంగ బరంగు6 నుకవి కల్ప నవిధులకా. 

= (శీకరు. డగు విక్వేశ్వరు, 

భీకర ధరణీవరాహ బిరుద భరాత్ముకా 
జేకొని మది ధరియించిన 

యీకోమలి క్లేశ ముడుప నింతుల తరమే ? 

కంక 

= ఇదియును నదియును నట్టయి 

యొదవెడునొకొ యన(గం బొడము నూహాపోహో 

స్పద మై చనుననుమానము 

మది శంక యనంగ బుద్దిమంతుల కక్కు కా, 

స్ట్ సృనితము, తత్ప్స౦ఏతినిన దము 

విని ధాటీపసటహనాదవి [భాంతి మెయి కా 

వెనుకకు ముందతిదెనకును 

జన ళంకింప్పదురు విశ ఏజినపతిశత్రుల్ . 

తిని క్వేదము 

దుర్విఫలత సీర్ద్యాదుల 

దుర్వార ప్రతిభ గలిగి తోంపమి మొదలై. 
పర్వెడుచి తృన్యధచే 

నిర్వేదం బౌదవు సోష్మనిశ్వసనంబై_. 

ఈనోములేల నోమంగ? 

నీ నవశశిరోపచార మేటికి ? నెలంత౯ా 

మానుప విక్వేశ్వరుండే; 

నానాంటికి మనుప రాజనారాయణు.డే. 

1l 

వోని 

ag 



13 

క్ ఖ్ 

కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా. జ 

శీవముద ము 

మదిరాకృత మోహము సం 

పదుదితహర్ష ము గళొదిపొాటనమును న 

మ్మదమున కుదయింప(గ నా 

స్పదములు దెలియంగవలయు భావజ్జులిలజా. 

. కించిత్సంప దవిద్యో 
దంచిత మదిరా మదావిలాత్ముల నేర్పుల్ 

మించు బెజరాచకొలుపుల 

నించునె విశ్వేశ మేది నీశ్వురు సభలోక్షా ? 

దవ అసూయ 

+ సరబల మద విద్యా సుం 

దరతలకు సహింపలేక తటు చగుదోషా 

చరణము గల్పించుటపే 
రరయ నసూయాభిధానమై నెగ డొందుకా. 

ఈమహి విశ్వేశ్వరుచే 
ఢ్రీమహిమకా గన్నకవిగరిస్టు లసూయర్ 
"వేమలు భావింతురు చిం 

తామణి సురడేను కల్పతరువులతోడకా. 

6ఆఅస్యము 

+ పొందుగ నిజకృత్యంబుల 

మందోద్యోగంబు చేసి మసలుటయ కదా 
యెందును నాలన్యం, వీ 

చందం బతి (ప్రీతినెబుం/గజను( జతురులకుకాం 

చాళుక్యవిశ్వవిభుతో . 

నాలమునకుe గడంగువిమతు లలసు లగుటయుకా) 

జాలంగ వన్నెలు 'వెట్టక 

యాలస్యము చేసి రచట నమరాంగనలుకా. 

౫౫ 

౫& 

౫౮ 

ఎడా 



భావ(వక రణము 

7దైన్యము 

= విపదా పి వి తహరణ 
టా Pn = | 

స్వపతినిరాకృతుల నుదృవంబయ్యెడు త 

త్మ పణత వము దైన్యంబగు. 

గవ కాస్స దమగుచు( జూడ? గృతపుణు్యలచేకా. 

. పరగండథై రవుని యు 
ద్ధురధాట్పటుత యెట్టిదో : రిపుభూభృ 

త్చుర మాపురం[(ధ్రిముఖముల 

సరి నొక్కుట దైన్య మం(డ్రు జను లరయంగజా? 

8 శ మము 

సురతశ్తే శాయాసా 

తురనిర్షమనాదికముల( దోతెంచు శ్రమం; 

బరసి తెలియంగవలయును 

దరళళ్వాసాది ఘర్మతనువిదళనల౯ా. 

+ అడవులకై యద్రులక్రి 

యడుగడుగున నలత వొడమ నడలుచు6 జని రి 

పడఒతుకలు పతులు మనుగడ 

నడర6గ గరవాలధభైరవార్చలు సేయకా. 

9స్మృతి 

అమరం బురాకృతసుఖదుః 

ఖములం దలపోసి పోసి, కనుగొనుటకు నై 

నమితోన్నమితాననముగ 
నెమకుట సంస్మృతి యనంగ నెలకొను6 దల(పకా. 

“ఈ సురచాపదీ పలకు నీడు సుమీ మన సాలరత్న వి 
న్యాసము, లి తటిల్లతలయచ్చు గదా మన లాసికాతనూ 

ల్లాసము, లీ ఘనోపలములం దెగడుకా మన మూ _క్రికావళీ 

భాసము,” అంచు విశ్వజనపాలవిరోధి దలంచు6 గానలకా. 
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క, 

స 

కావ్యాలంకార చూడామణే, ఉల్లా, ౧ 

10 చూసాము 

భయ దుఃథావేశ మహో 

మయచింతనవిదుల మెజయ మల(గొను మూర్చో 

దయ మది మోహం బనజను 

నయుక్త మవివేకనరణి నగు. దెలియంగకళా. 

. అద్దము జూచి బి ట్టులుకు నానతి( జేసిన సంచలించు, న 

మ్ముద్దియ విశ్వనాథుపయి ముచ్చట చేసినయంతనుండి? యి 
క్కద్ది నెలీంగి చందురునిం గానంగ నీరు, పికంబు గూయ న 

న్నిద్దపు_మో6ంత మాన్సుదురు, నెచ్చెలు లిచ్చ యెణింగి నిచ్చలుకా. 

1చపలత 

రాగ ద్వే షాదులచే 

సాగెడు చంచలత పేరు చపలత, నిజనా 

థాగోవిస్ఫురిత వికా 

రాగతి నెబుం/గంగవలయు నం(డ్రు రసజ్ఞుల్ 

నెయ్యపుంబోటి మున్ను చెవి నించినవా ర్త లెజబుంగకున్న యీ 

తొయ్యలి విశ్వభూవిభుని దూరమునం గని రాగసక్త యై 

తియ్యపునవ్వ్యు వాతెజకు6 దెచ్చె, వడి నుచమండలంబుపై 

బయ్యద చక్క. జేర్చెం టొలపంబు నమర్చెం గటాక్షఏవీక్షలకా, 

12 చింత 

తనరు ననిష్టాగమనం 

బున నగు తలపోంతపేరు వో చింత యనకా; 

మననున నెలకొనుదానిక్షా 

గనునది సంతాపహేతుక ధ్యానమునకా. 
తిరముగ విశ్వభూవిభు(డు దేర్చినం దేరక (తోచి? పిమ్మటకా 
దరుణి తదీశుతో వెన ముదంబున( జన్నమనంబు([ద్రివ్ప (గా 
'వెర వటి చింతనొందు, పృథివీతల మూరక (వాయు, బోటులకా 
బరువడి. జూచి సిగ్గపడుం బాయనిధీరత దూరు బుద్ధిలో జా. 

౬ఒటదాొ 

ఇయ 

తం 

ఇంకి 



భావ|హపక రణము 

18 ఏ ఛా దము 

* అబ్బె6 దగులాభ మని మది 

నుబ్బెడుచో నంతరాయ మొనంగూడుటయుజా 

(బబ్బికొను వెజగుపా టది 

నిబ్బరపువిషాద మనంగ నెగడుం జూడకా. 

* “ఇను డరిగెం దిమిర మదె కను 

కని పర్వెడుః విశ్వునాథుకడ కేంగెద నే 

నని యొకమానిని దలయపంగ. 

ఘనకరములు నిగుడ ధవళకరు6 డుదయించెకా. 

14శీ చను పి 

. లినేంద్రియ మై విషయ 

ధ్యానంబున6 గొజలునంత రంగములో నకా 

గానందబిడు కలల కెల్ల ని 

దానం బగు స్తుప్పి దాని. దగు దెలియంగకా. 

య నుత్యచరిత విశ్వేశ్వర 

కృత్యము సంకల్పసు(ప్రకీర్ణ ము నగుసొ 

హాత్యమును మరగి సు పికి 

నిత్యత్వము గలుగ గోరు నెలంతుక యెపుడుకా. 

15 బో భము 

+ ఇంద్రియములు చిత్తమున క 

తంద్రత లో నగుటం జెప్ప దగు టబోధముగా, 
రుంద్రవికార విలోచన 

సాంద్రవికార్లముల నెజు6గ6 జను దజ్ జ్ఞాలకుకా. 

. విశ్వేశ్వరుండు పాలిత 

విశ్వంభరుం డనుచు బుధులు 'వేదప్రముఖా 
నశ్వరవిద్యలయందుకా 

శళ్వత్పరిబోధసిద్ధి. జాటిరి జగతిజా. 

15 

=3 

౭ 

2౫ 

శమ 

వతి 

అధ 
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త్ 

కావ్యాలంకార చరాడామణే, ఉల్లా, ౧ 

16 జు త్సుక్య ము 

. గురుబంధు [ప్రియ ధరణీ 

నర వనితాలోకనాది వాంఛలచేత కా 

బరు వగు నొత్సుక కము త్త 

తృరత విలంబమున'. గానవచ్చుకా దెదియకా. 

ధర ణీవరాహలక్ష్మణు. 

డరిలక్ష్మీ నహింప వచ్చునప్పుడు నగరీ 

తరుణులు తొడవులు వీడ్యడ( 

బొరిందొడిగడు కౌతుకంబు పొల్పగుంజూడ ౯. 

17ఆ జేగ ము 

అమిత విచిత్రాలోకన 

సమయంబుల సం(భమించుసం(భ్రమ మావే 

గము నాడు; ననుచిత ని 

రమనస్థలనాదికముల( గనుంగొనవలయుకా, 

సొబగారు విశ్వభూవరు 

(పబలజయ శీలం జూడ: బజతెంచు తటీకా 

గబరీకుచజఘనంబుల 

నివిడత నసియాడె. బురమునెలంతల నడుముల్. 

18 ౫ ర్భ ము 

+ రిపు తర్జన వొచాటము, 

విపులాత్మోత్కర్ష కథనవికటము, రణలో 

లుపమును నగుభుజదర్చ ము 

నిపుణులు గర్వం బనంగ నెగడుచునుండుజా. 

: భాణక ళాగర్వమున( గ్భ 

పాణాహాంకార గరిమ బాటియె సమర 

శేణీవిహరణవి కట 

కోణీశులు రాయగండగోపాలునకుకా, 

జడా 

O0౪ 



భావ[వకరణము 

10బార ము 
చు 

క. దయితాలోకన విభవో 

దయ కదన స్తుతులవలన దగ నుదయించుణా 

(బయయుత ముదము హర్షం; బం 

గయుత (పస్వేదపులకకలిత ౦ బగుచుకా. 

క. కరవాలభైరవాంకుని 

కరవాలభుజంగి పోరం గడు హర్షించుకా 

బరువడిం బరభూసాలక 

సరస్మపాణానిలముల సరి జవి* గొనుచుకా, 

90ఆమర ము 
వమ 

క. అసరాధులపై మనమున 

గుపితాత్మున కుద్భవించుకోప మమక్షం; 

బుసగతమత్సరపాప 

వ్యపదేశంబులను నెజటుంగ నగు జతురులకుకా, 

క. పరబలముల.6 గనుంగొని, జము 

కరణిం గనుంగొనల నగ్నికణము లురులు నీ 

పరగండ భైరవుని భట 
వరుల యమర్షంబు పొగడవశమే పోరజూ, 

91 ని [ద 

క. అలవున నలసత నురతా 

కులత కా (బ్రణయోపపన్నకోపాదులచే 

నలవడు నిద్దుర , యది యి 

ముల ముకుళిత నయనమాత్రమున నెలుంగంబడుజా. 

చ. చెలువ చళుక్య విశ్వనృపుచే మరుతూపుల నెల్ల గెల్చి, యొ 
హల సుఖనిద్ర సేయుకటణీ; బోంటులచూపుల కిం పొనర్చె, న 
య్యలికముమీ(ద (గ్రాలు నలకాళియు6 దిన్ననియూర్చుతావికిజా 
జెలంగెడుకేం ట్లనఖా జెలిమి సేయుగుం గొండొకసేపు శయ్యపై, 

17 

రకా 

=o 



18 కావ్యాలం కార చూడామణి, ఉల్లా. ౧ 

22 మతి 

. సహజార్ల త త్వసంశయ 
a) టి 

మహితవినిర్వహణశ క్తి మతి యనం బరయగుకా; 

ముహురుద్భూత (ప్రతిభా 

విహరణమున నెజు(గం దగు, వివేకప్రొఢికా. 

. పాయక కొల్చువారల సుపర్వుల. జేయుట, వై రులం బలో 

పాయ సుదర్శనాంచల విభగ్నుల( జేయుట, నుర్వి రాజనా 
రాయణు6 డంట నిశ్చయము యంచు సుధీందద్రులు విశ్వమేవిని 
నాయకు సత్పభావకథనంబు మహిఖా బచరింతు రెప్పుడుళా, 

28 ఆ పస్మార ము 

. భూతావేశ క్షమ మో 

హోతుర వికృతుల. దనర్చి, యాత్మలయం దు 

దూత మగు నసస్మ్మారము; 

చేకోగతి నెజు;గవలయు' జేష్టాదులచేకా,. 

= ఛేరీరావంబులు విని 

వైరులు కలవాలభై రవ(భ్రాంతి నస 

స్మారులగతి( చొగలుచు6 దల 

చీర లెబుంగరు భయోపచితి యెట్టిదియో. 

24 ఉ న్మాడ ము 

ఎ చిత్త ప్రియ వనితాహృృతిC 

బితో దేకమున( గలుగు బృథులోన్మాదం, 
వి తెలి గబుయగు(డు దులా 

య శత్రాచేతన సనచేతనాదులయందుకా. 

. హరిణ(శేణిం దురంగముప్రతతిగా నర్చించి, 'మేఘంబులజా 

గరులజా చేసి, ద్రుమంబులకా భటులంగా6 గల్పించి, పోరాటకుకా 

దిరుగణా జూతురు భ్రాంతు లై తలుచు ధాత్రీ పాలు రున్మాదకా 

తరబుద్ధికా బరగండ ఛ్రైరవునితో. ద_త్తత్స్ర9 దేశంబులకా 



భో 

క్ 

మ 

క్, 

: చి_త్తమున నున్నయునికిన 

హ తెడుభయకలన (శ్రాస మన( జను; (గూరో 

ద్వ త్త నృప దర్శనాది ని 
మిత్తంబుల( బుట్టు శెజింగి మలంగ(ంగవలయుజా. 

ధరణీవరాహుఖేరీ 
విరావ మాలించి వై రివీరులు వికృతా 
తురులై., సాగర గిరి సరి 
దరణ్య దుర్గ స్టలముల కరుగుదు రోలికా. 

26 ఊఉ (గతే 

. దండించుచోట నుండెడు 

చండతపే రుగ్రతాఖ్యం జను( దెలియంగా; 

ఖండన తాడన తర్జన 

తుండనములచేత నెబు(గుదురు భావజ్ఞుల్. 

*మొక్కు_(డు, బిరుదము లుడిగియు 
మక్కుం; డటు సేయకున్న మనుజపతుల కా 

యక్కజ మగువి శ్వేశ్వరు 
దృక్కీలల+ గమరిపోక (ద్రిమ్మర నళ మేం 

లగాజదత 

జడత యది కడు ముదంబున. 

బడు నిష్టానిష్ట కర్మభంజనములచో 

నడరెడు భయ మోదాదులు 

దొడరెడునెడ( బనులవరుస( దోంపింపనిదై. 

(ప్రణయమున రాజనారా 

యణు6 *డతిశౌర్యముగం జేయునాదరణ శుభ 

పూ, * డతిశయితీముగ వ 

19 

ఛాంది 

౧౦౧ 



కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా, ౧ 

క్షణతృ ప్రి నభిలనృపతులు 

(పణతి పణుతులకు( జొరరు పర మోత్చుకు లె. రాం౨ 

రి విత ర్క. ము 

ర గుణగణవిగుణో త్కర్షణ 

గణన వితర్కంబు; దాని గనుంగొన6 దగు నై 

పృుణమున( జతురులు తత్కా 

రణకార్యవిభేదబుద్ది రసికత చేత కా. ౧౦౩ 

క, (శ్రీవిశ్వవిభుండు చేసిన 

యావెరగుల కలుగవలయు, నలిగినపిదసకా 

భావింప నతడు ధీరుండు 

వొవిరి ననుందేర్ప( డతనువడిం బడవలయుకా. ౧౦౪ 

లి[రిఅవపొత 
థి 

క, కడు హర్షంబున, మదిలో 

నడరెడు ననురాగ మొప్ప నణంచెడువెరన 
పస్పడంతికి నవహిత్హ యనం 
బడు, నూత్న విచేష్టిత ములు పరికింసంగకా,. ౧౦౫ 

అవిరళముగ విశ్వమహీ 
ధవుగుణములు పొగడుచోట(, దద్గత మతియై 
చెవింబెట్టుచు నొకముద్దియ 
చవిచదునవృలుగటిపెం గీరళాబంబులకుకాం ౧౦౬ 

80 ధృ త్రి 

క్ర 

క. ఎట్టిపదార్థము లబ్బిన, 
నొట్టిడిన ట్లంట నోప నొల్లక, మదిలో 

గట్టి యగు దిట్టత న మది 

యిట్టలముగ ధృతియనంగ నెందును6 బర(గుకా. ౦08 

క* చాళుక్యవిశ్వవిభుచే 

(శ్రీలజా దనరారుబు ధులు చేకొన రవవీ 



క్ర . 

క్ 

ర్ం 

భావవకర ణము 

పాలాసీతసటీరదు 

కూలాగురుచం|[ద్రగంధకోటుల నై నకా. 

క్రి1మరణము 

గర ్ళళానల రో గాయుధ 

విరహాదులవలన నగు వివేకింపంగా 

మరణము, నయననిమీలన 

విరళశ్వాసాంగవర్డ విధి( దెలియ నగుకా. 

కలవాలభె రవుని యని 

నరి చావక చచ్చినట్ల యటు పడీయుండెకా 

పొరి నూర్చు లణ(చి జెప్పలు 

మరలింపక గాజువాతి (మాన సడి భీత్రిజా. 

82 వ్యా ధి 

జ్వరమున నైనను విరహ 

జ్వరమున నై నను దనర్చు సంతాపము వి 

స్ఫురిత వ్యాధి యనంబడు; 

శరీరపాదాద్ విధుల జను దెలియంగకా. 

కేలెరియు నొడలుదడివిన( 

గోలంబము లూర్పులౌశిఖుల మండిపడుజా, 

చాళుక్యవిభునిం జూచిన 
బాలికపరితాప 'మెన్న( బని లే దింకకా, 

881ఏడ 

మెయిచెలువులు పరికించుచు 

దయితుని( గప్టెదుర జూచి తలవంచిన ము 

దియసొబగు (పీడ, యెలుంగుండు 
నయనచ్చదలినదర్శన (పనసరములకా. 

వేడుక విశ్వనాథపృథివీవరసుందరు బిట్టు చూచి తో 
డోడన సిగ్గు డగ్గజుడు.ణ దొంగలిజెప్ప లకప్పులోనం జి 
బు fa క 

యంలొ 

ఛాయడా 

తిణుం 

అదిర 

ళా 

౧85 



22 కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా. ౧ 

ట్రా డెడుచూడ్కు-లొ ప్పె( గుసుమాయుధ తూణముఖంబునందు నూ 

టాడెడుపువ్వు(దూపు లన నంగనకుం దరళంపుజాయలకా. 

Fagg యి భావములు ౪ 

తే, ఆత్మసంభావిత విభావ కానుభావ 
సాత్త్విక వ్యభిచారి సంజ్ఞ ల దనర్చు 

భావములచేత సువ్య క్తభంగు లైన 
వాని రసికులు స్థాయిభావంబు లండు. 

క, కరతి 2హోస కొళోక కరోషము 

కొలతులోత్సాహాంబు ఆభయసమాఖ్య *జుగుప్పా 

కృతి కొవిసయ కిశ్షముములు నా 

సతత రన స్థాయిభావ సంపద నొందుకా. 

1రతి 

క, సంథోగావా పి కృతా 

రంభస్సృహసాంపుపేరు రతి యన( బర(గుకా, 

సంభృత చేతఃకుతుక వి 

జృంభణమున నెజటు(గందగు ర నికముఖ్యులకుజాం 

క. మంగళరూప విలాస జి 

తాంగజు( డగు విశ్వనాథునంద మెల(గు సీ 
యంగనకోరిక సతతము 

శృంగారస్థానజొత చేష్టాంగక మె 

వాసము 

క. ఆతివికృత దర్శనాభా 
షితచేష్టాగతులచేత జేపడు హిస 

తిపాదన; మెటు(గం దగు 

జతురులు చేతోవికారసరనతచేత జా. 

క చాపక్యవిభుని( దలచిన 

హీలలు సీనుదుటిచేత నెణి(గితి మనుడుజా 

౧౧9౪ 

౧౧౧A 

౧౧౬ 

౧౮౩ 

౧౧౯ 

౧౦౧౯ల 
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లీలాహానమునకు నా 

వాలము గావించె నింతి వదనోదరముకా. ౧౨౦ 

తిశోకము 

=. శోకం బనంగను మదిలో 

నాకష్మిక విప దవా ప్పి నడరెడు దుఃఖ 
వ్యాకులత, దాని నెజటుంగుండు 

చేకొనిర సభేదపిద్ధి చేరుటకొటకుకా. ౧౨౧ 

ఈకోలధ్వజు *నని “పెను 

టోకులచే నజ్హుంగడుపు. బొలిసినైయరినా 

రీకులము హనెరయళోకం 

బాకారము దాల్చి *నట్ల యంగంబులతో జా, ౨౨ 

శీరోషము 

పరకృత ధిక్కారాదుల 

నరుదగు కలుషంబు రోష మనంగాం బేర్చుఖా; 

పొరింటొరిం గనలుచునుండెడు 

పరుసుననెజటు(గంగవలయు భావజ్ఞు లఅకుకాం ౧౨౩ 

ఏపోరిలోన నైనను 
నేపారుచళుక్యవిభుని యెసకపు రూపా 
టోపము దీపించు6 గడుకా 

రూపింపంగఈ గల్పసమయరు ద్రాకృతిమై. ౧౨౪ 

న్ డా తావాము 

. మత్సర మర్ష నమును |ద్రిజ 

గత్సంకీర్హితము నై నకడిమి నడరు నా 
సత్సాహస(ప్రయత్న౦: 

బుత్సాహం బనంగం బరంగు నురుతేజమునకా. య 

పా, 1 నని, లి నరి, రి 'లెరియు, 4 నటి, 



కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా. ౧ 

క. శంకింసక సురవనితా 

శంకరు లగువిశ్వవిభుని సమదభటులకుజా 

బింకముగ మేను లుబ్బిన 

1 గంకణములు విరిసె శౌర్యగరిమోత్స త్తిలా. 2 

రభయము 

క. భయ మనగ బూరుషత్వ 

వ్యయకరణం బగుచు నంతరంగమునందుజా 

క్షయమునకు వెజఐచువెజ, పది 

నియతం బగుచుండు. (బాణ్నికరంబులకుజూ. ౧౨8 

క. కరవాలభై రవుని కర 

కరవాల(ప్రభలసాబగు గలుగుటనె కదా 

పంకింప(గ నెచ్చటం బర 

ధరణీశత మోగుణంబు తలచూస దిలకా. ౧ఎ౨డా 

7జుగుప్ప 

క. హేయాపాదక వస్తుని 

కాయ శ్రవణావలోక కథనంబులచే 

నాయత మగురో(త సుమీ 

యేయెడలం జుగుప్స యనంగ నింపులం జెటుచుకా, ౧౨౯ 

క, విరుదములు వెట్టుకొని, తుది 

బిరుదార్దము నిలుపలేని విరుసునృప్పలకుకా 

బరికించి, రోయు ననిమొన 

నరుదగు పరగండ భైరవాంకు(డు; లీలకా. ౧౩౦ 

ర విస్టృయము 

క. శ్రవణాలోకాపూర్వ 
(పవర చమత్కారమైన బంధురకృత్యం 

1 గంకటములు పగులు, 



భఛావ[వకర ణము 

బవని నగు విస్మయం బనం, 

బ్రవీణు లెజబుంగంగవలయు. (బ్రచుర(ప్రతిభణా. 

క. అసము. డగువిశ్వభూవిభు 
నసిధారాపీతజలము లరినారీదృ 

గ్విసరముల( దొరుగుచున్న వి 

కసుగందక, విస్మయంబుగాది తలంపకా, 

9 శమము 

క. దూరీకృత సంసార వి 

కారము శమమనంగ నిగమసారం చై పెం 

పొరు* నదిగలిగెనేని వి 

చారము గడునొప్పు నెపుడు చతురుల కెల్ల జా 

క, చానక్యవిశ్యవిభుడు మ 

హీలలనాపాలనమున నెసక మెన(గుచో 

నోలి యతీం(దులు మనముల 

నాలవపురుషార్థసరణి ననిచిరి మిగులజా. 

మ. ఇది నానావిధ భావబోధపద, మిం జేరాజు రాజత్కళా 

సదనం బై వివారించు నాతండుగచా సంగీత సాహిత్య సం 

పదత్రోవం జన౭ జాలుం జూలిన భచాపాయంబు6 దూలించు, స 

మ్ముడ లీలకా గృతకృత్యులడె నిగదు సమ్య(ాజ లేజోనిధీ ! 

ర్, కలా పళ కుట యశోభవళీకృత దిగ్గజేంద్రుం డు 

ర్వీమహిలాక్స్ రాముడు, నవీనభుజూబలరాముల డంగనా 

రామవసంచు6, డున్న మిత రాజజయంతుడు, వైరిఘోేర స సం 

(గామధనంజయుండు, రిపుకానన దావధ నంజయుం డిలకా. 

క, కంఠీవకూరుండు శీ 

కంఠ పద స్మరణవిగ తక ల్మషు( డనువ్భా 

త్క_ంక(గవాఖద్దుండు, చె 

కుంఠపర్మాకముడ్కు కదనకోవిదు. జెఫపుడుకొం 

స్రావ 

25 
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మాలిని, 

ఆతులవిభవళ[ కం, దర సరపన్నచ (500 

డతిసుగుణగరిష్టుం, డాక్ళేవిద్యా వరిష్టుం 

డత నుతనువిలానుం, డంగనాళీవికానుం 

డితరనృ్ఫ పతిపూజ్యుం, డిద్ద కాక్యరకు సీతీకా, ౧౩రా 

గద్యము 

ఇది శ్రీముదుమారమణచరణారవిందవందన గోవిం దామొత్య నందన 

వివిధబుధవిభేయ విన్నకోట పెద్దయ నామ"భేయవిర చికం బెన 

కావ్యాలంకార చూ డామణి యను నలంశారళా స్త,ంబున 

భావ ప్రపంచ ప్రక టన సముద్దేళ్ళం బన 

(బథ మోల్లా'సము, 



ద్వితియోల్లాసము 

రస(పకరణము 

క్క శీలు(డు, (పణతావనివతి 

మాళిమణిద్యు తీస మేతమంజీరుండు తే 

బోలంకారు(డు, ధృతిసుర 

“శెలుండు, చాళుక్య విళశ్వజన పాలు(డిలకా, 

శా, (శ్రీ నిండారంగ లోకరకకొజికై పిద్దించుటంజేసి ల 
కీనాథుం డగునయ్యుపేంద్రుం డటు లేగెకా గాన, నీనూతన 

కునాథుం డగు విశ్వనాథునకు శృంగారాధినాథత్వ 'మెం 

తే నొప్పుం (బ్రణుతింప నంచు. గవు లుక్సేకీంతు రెల్లి ప్పుడుజా 

క. కావున నుపేం[ద్రునకు, ల 

త్మీవనితకు దనయు. డైన విశ్వేశ 
క్మావరునకు( (బ్రియకరముగ 
భావితశ్ళంగారరనము( (బ్రణుతింతు( దగజా, 

రసములు 

క. ఉక్తవిభావాదులచే 
భక్త నవస్థాయిరూపభావంబులు సు 

వ్య క్రములై నిజగుణసం 

స క్రములై రసము లన రసత్వమునొందుకా, 

తే, స్థాయిభావంబులకు ననుసారు లైన 
తద్విభావాదులను రనత్వంబు గలుగు; 

బర(గ వెన్నకు భాకసంప్రా ప్రింజేపి 

తగుఘృతత్వందు గలుగుచందమున నెప్పడు, 



౨86 

క్ర 

క్ర 

వ 
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వినువారికిం గనువారిక్( 

దనరువిభా* వానుభాన దర్శనచయముల్ 

ఘనరనపోషకములునా( 

జను గవితానాట్యముల. (ద్రసన్నాకృతు లై. 

(పోడలకు గావ్యములయందు( బొందు రసము 

(ద్రష్టలకు నాటకములయందు( దనరు రసము, 

స్ఫుటవిభావా నుభావసంభఘటనచేత 

సా త్వికవ్యభిచారిసంస క్తిదేత. 

రస మారోప్యం బగుటకా 

బొనంగదు 2 నాట్యములయందుం బొల్బగు. దత్త 

త్స సరస్మరణముచేత జ 

వెస సామాజికులయందు వేడ్కకు నెల వై, 

ఫృృంగారరనము (రెండు విధములు) 

అతులానందాత్మిక యగు 

రతియె విభావాదిభావరంజనముల సం 

వృతయై శృంగారరసా 

కృతి జెందు మనోనురాగ కీలితగతులకాం 

ద్వివిధం బగుశ్ళంగారం 

బవిరళ *సంభో గసంభవాత్మకమును =గ్రై 

తవవి(ప్రలంభజము నన 

యువతిపియజనులవలన నుదితం బగుచుకాం 

(ఏ) సంభోగళ్ళం గారమా 

అనులా పొలింగన ద 

ర్శన చుంబన 'మోదన (ప్రసాధన విధులకా 

నాదలా 

= వాదిఫోవ, జ న రవలయందు (మూడు (పతు అయందు న 



రన[వకర ణము 

వనితలు6 బతులుకా దమలో. 

జెనయుట సంభోగజనితశ్చంగార మగుకా. 

లలితస్విన్నకపోల మాననము, హేలాలోల మాలోకనా 

వలనం, బుల్ల సదంగ ముత్సులకసంవాసంబు, నృత్త స్తన 

స్టలి మాల్యావృత, రంజితాధరము లజ్ఞాహాసభావంబు, నె 

చ్చెలి కీసాంపు చళుక్యవిశ్వవిభు6 డిచ్చెకా జూచితే నిచ్చలుకాః 

2 పంచవిధభావకలిత| పపంచ మెల్ల 6 

గలసి శృంగారరసపోషకంబ యంగడ్రు। 

కమముతోడ( బ్రయోగసంగతి యెజింగి 
కావ్యనాటకముల6 గూర్చ6 గనుట యొప్పు. 

ఇందు శృంగారరసమును నెస6గ6 జేయు 

వివిధభావాదిక (క్రియావింశతి (5:0) యును 
నెణు(గ(బడు భావకుల మది కేర్పడంగ. 

గవిత లక్షణలక్ష్య(ప్రకారములను, 

శృం గార చే ప లు 20 

అంగనలకు యొవనగుణ 

శృంగార రసోపపన్న చేష్టలు నానా 

భంగులయి యొప్పు నిరువది, 

యింగితముగఈ. దత్స9కార మెబుగగవలయుకా. 

ఆంగజాతములు కి 

ఆ వింశతిలో *భావము, 

2హావము కెహేెలాభిధయును ననియెడు మూండుకా 

భావింప నంగజాతము ; 

లావిధ 'మెలుంగంగనలయ నయ్యయి గతులకజా. 

అయరత్న సంభవములు 7 

అలరు *ళోభయు( వెగాంతి కెదీ పులును మధుర 

తయు( కొ బగల్భత్వ్యమును ఆసదోదారతయును 

29 
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కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా, ౨ 

ఇదీరకతయు నాగ బేర్కొానుతెజంగు లేడు 

పరగు సతుల కయత్నసంభవము లగుచు, ౧౭ 

చనరి కములు 1 
౧ 

= చెలంగు కెలీలా 2విలాస 3విచ్చి త్తి *విభ్ర 
మాహ్యయంబులు కోగిలకించితాభిధంబు. 

గొరలు ఆ మోట్టాయితంబును ఇగుట్టమితము 

నెసంగు కొవిబ్బోక కొలలిత *9విహృతులు వరుస. గారా 

* పదియును వైైసర్లికములు ; 

విదితము లన్నియునుగూడి వింశతి యయ్యెకా ; 
వదలక తల్ల క్షణముల? 

దదుదాహరణములు నెజటు(గందగు. దజ్ జ్ఞులకు౯ా. ౧౯ా 

ఆంగ సముద్భవ ములు_కి, అందు 1 భావము 

అతినిర్వికార చేతో 
గతవృత్తివిశేహా మరయంగా సత్త్వము, త 
త్పరితిపాద్య(క్రియ భావము 

సతతాలంకారకారి చను దెలియంగజా, ౨౦ 

ఆళిజనోపభో గవచనార్హములం జెవి బెట్టి, సిగ్గుతో 

(గ్రాలెడువింతచూపు కడకన్నులయం దిడి, మున్నువోలె వై 

మాళపుటాటకుకా జొరదు మారు(డు గల్లుట లో నెజింగి యీ 

బాల చళుక్యవిశ్వజనపాలుని(. జూచుట నిక్కువంబ పో. వం 

ల హావము 

భావమ యించుక వదన 

వ్యావళితవికాస మైన హోనము, శృంగా 

రావిర్భావనివాసము 

(భ్రూవల్లీ మందచలనమున నెజుంగంనదిడుకాం 2౨౨ 

పా, *దగుకా, 



చ 

రన[వకరణము 

అర విరతమ్మిలో వెడలునమ్మధుపమ్ముల (గ్రేణి సేయుచుకా 
గరము విలోచనాంతముల( (గ్రాలెడుచూడ్కుల దందడించున 
మ్యరు( డెడకాండుగా నొకతె మక్కువ. గన్లొన్కె సిగ్గు ముందటకా 

దిదుగఆ జళుక్యవిశ్వనృపతిజా జెలిచాటుననుండి 'వేడుకళా, 

కి పూల 

J వము సువ్యక్త విలా 
వహ మగునేని హేలయన(గా' బరంగుకాం 
వింపంగ శృంగారము 

వాణుచు నారంబారందనరుటచేతకా. 

వ్ 

లశ 

(భూతారావలనంబు ఘర్మపులకాభోగంబు రాగంబునుళా 
దేతోజాతుండు తన్ను జోకుటం బ్రశంసింపకా (బ్రసన్నోదిత 
పీతికా జూచె బయోజనేత్ర కుతుక శ్రీ పుష్టదృప్టి(క్రియా 
చాతుర్యంబులు చంద్రికజా దెగడంగా6 జొళుక్యవి శ్వేశ్వరున్. 

ఈమూ6దును అంగ నముద్భవములు. 

తే, 

ఆయత్నే సంభవములు_ 7, అందు 1 శోభ 

రూప యౌవన లావణ్యరూఢి సొబగు 
సుందరుల కెల్ల రసికులు కోభ యండడ్రు | 
దనరు నన్యోన్యతుల్యగాత్రములయందుం 
గడంగి పెట్టని తొడవయి కానంబడుచు. 

కోరి చళుక్యనాథుకడకున్ జనునింతికి రత్నకాంచనా 
కారము లై నభూషణనికాయములం దడవంగ నేల 5 యీ 
సూరెలం (గ్రాలనంగములసోయగ మెంతకు లేదు చూడు(డా 
మారునిపూవుందూపులకు మాజటరూప మనంగ నొప్పెడుకా. 

9 కాంతి 

* ఆకోభయ రంజనగుణ 

పేశలయై మించుగలిగి జెరసిన విద్యా 

లీ 

అలల్లో 



వ్లి 

మ్ 

కావ్యాలంకార చరా డామణి, ఉల్లా. ౨ 

కొశలులు కాంతి యం(డ్రు (ప్ర 

కౌశ పతిభా పి నెబుంగంగా దగు బుద్ధిన్ . 

కలపపుబూ(తలోన వెలి (గ్రమ్ముచుం బయ్యెదచీరమీంద ను 
జ్వల యగునంగకొంతి గరువంపునడం బొలుపారె. జూచితే 

పొలంతి కుపేం(ద్రపు త్ర పరిభో గమతిజా జనుచోట నెంతయుకా 

బిలుచనివారిదంబు వెలింబర్వు కశ్నిపభతోడ సాటియె. 

8 దీ పి ఎం 

శ _స్ప్హమగుకాంతికల్పి త 

విస్తారము దీ_ప్రియనంగ విలసిల్లు, శరీ 
రస్తుత గభ_న్టీవిభవ ని 
రస్తాలంకారకరణ యగు సతి కొప్పకా, 

బలవద్విశ్వన రేం ద్రుధాటి మదిలో భావించి యుగాచలా 

చలితధ్వాంతగుహింతరంబుల. (బ్రవేశం బొప్ప6 గావింతు ర 

స్థరితాంఘ్రీప్రసరంబులన్ (బ్రీయవధూశారీర భూరి ప్రభా 

వలనంబుల్ కరదీపికావళులుగా వై రిక్షమావల్ల భుల్ . 

4 మాధథధు ర్య ము 

పొగ డొందనిన స్తువుతో6 

దగిలియు గడు హృద్యమగుట6 దా మాధుర్యం 

బగు న(ప్రపిద్ధమండన 
లగనంబున నెజు(గ దగు విలానకరంబై 

లాలిత సిందువారముకుళంబుల “పేరులు కర్షకీలితా 

లోల!రీషపున్స ములు లోధ్రరజంబును మేన జెంది సు 
(శ్రీలం దనర్ప( (గొవ్విరులం జేసినకొనుక యిచ్చి సొంపుతో 

బాల చళుక్యవిశ్వజనపాొలుని _(మోల వెలింగే సిగ్గునన్ శ్ 

5 పాగ ల్భ ము 

(వీడోదితభయముకా దగ 

పీడ్రుట ప్రాగల్భ్య మనంగ వెలందుల కొనరుజా 

కం 

తబ 

చత 



{A 

(గా 

రన[వకరణము లలి 

రడ 

(ప్రోడతనం డై. విడ్యా 
యేడితసం (క్రీడనముల “మలలెడు నెడలన్. 3౪ 

+ ఇల విశ్వేశ్వరచ్శక్రవ ర్తి సభలో నీముగ్ధ భావింప ని 

శ్చలలజ్ఞావతి యయ్యునుం దగునెడ కా సంగితసాహిత్యవి 

ద్యల విద్వన్నుతి కెక్కినట్టిదికదా తర్కింప సత్యాశ్రయ 

స్టలదతా వితత సిడ్డులకా విధికళాచాతుర్య మొస్పుం జుమీ 3౫ 

6 కు దా ర్య ము 

లలి సురతాయాసాదుల। నలసియు విలపిల్లు కణ(క యౌదార్య మగుజా; 

లలనకుం దగ మగుడని వే। డృల నొసంగుజా దయిత కౌతుకప్రదచేష్టన్ * ౩౬ 

క కిన్నులచెిన్ను హల్లకవికాసముతో( బురణింసః బింకపుజా 

పం "'పెంజిమరు సాలమి నెన్న, మృద్ముపచారము 

ర్పన్నపుసోలముం దెలుప, భామకు లో( దమకం బౌకింతయుకా 

సన్నముగాక విశ్వనరనాథుని పై సె (6 దగులంబ చూ'పడుకొ, తజ 

"7 చ ర్య ము 

రాపింప( జి తృసంభ్యత | చాపసల్యముచేత( బుష్పచాపాదులచే 

నేపఐక యుండుతాలిమి | చూపట్టును ఛెర మనగ సుస్టిరబుద్ధిన్ * ౩ెలొ 

పతి విశ్వేశుండు నాకు ; నవ్విభుండు చెప్పకా నర్వలోకాశ్రయుం 3 

డత డేలాగుదలంచినకా దలంపనీ ; [ప్రాణంబు నిత్యంబెశి మా 

రుత మాకంద మనోజ మాధవ మహారోషంబు సైరింప సం 

స్తుతి సామాన్యమె? మాన మాభరణ మై ళోభిల్లదే యెల్లెడన్ ? కా 

ఈ యాబునొకటియు ఆయత్న సంభ వములు, 

ట్ర్ 
స్వా శ్ర 

నెసర్లికములు 10. ఆందు 1 లీల. 

గతి వచ నాలోకన మి। శ్రితచెష్ష్టలం (ప్రియుని ననుకరించుటయ కదా 
మతిం దలంప లీల యనం జను! నతతమనోరంజనప్రసాదం బగుచున్* ౪౦ 

ఉ. చేరి చళుక్యవల్లభుని చెప్పినయట్లన సేయు ను_త్తమ 
(శ్రీరమణీసరస్వతులచేంతలు చిత్రము; లన్న రేం[ద్రు( డె 

KA —5 



ల్4 

౮ 

కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా. ౨ 

వ్యరికి నేపదార్హము లవారిగ ని మ్మను నట్ర యిత్తు; ర 

న్నారులకుకా [బవియానుకరణం బురుధర్మము కాదె యెస్సుడున్ . ఆం 

9 విలాసము 

* బిట్టు నిజపియు నంగన। క్టెదురకా జూచి యంగకంబులమీ(దకా 

బుట్టించిన యొయ్యారము | చిట్టాడుట యది విలాసచిహ్నం బరయన్*, ౪౨ 

పయ్యెద జక్క ( దీర్చుకరపల్ల వముం, గడచూడ్కిలోన నిం 

పయ్యెడుసిగ్గుం గుంతలము లల్లన వీనులపొంత6 జేర్చున 

_త్తియ్యపు. జెయ్వు, మన్మథునితేజపువీజము లై తనర్ప6గా. 
దొయ్యలి చూచె. గోరికలు దొటిల విశ్వ్యనరేంద్ర చం(ద్రునికా. జతి 

తిని చ్చు తి 

సురతాదులయెడ నలా ! భరణం వై మెఅయుచున్న భావము తగ సుం 

దరులకు విచ్చిత్తియనం | బరగు నిజ పథమరనవిభాసక మగుచుకా: జ 

= మంచి విభూషణావళులు మాని, నవారుణకాటకంబునుం 

గొంచెప్పహారముల్ చెలువు6 గోరి ధరించినయింతి కామినీ 

పంచశరాంకు విశ్యజనపాలుని( జూచి తనర్చె జూడ్కి-కి౯ా 

దించషపల్లవప్రసవభాసిని యయ్యెడు తీంగచాడ్పునకా, బుక 

4వి(భనుము 

= కడు గౌతుకాతిశయమునం। దొడవులు. బూంతలును దప్ప. దొడుగుటచే న 

య్యెడు సంభ్రమంబు విభ్రమ । మడరుం (బ్రియదర్శనాదులం దెల్లపుడుకా, ౪౬ 

ఒక నేతంబున( గజ్జలంబు నిడి, వెటొక్క.ంట నర్పింస నొ 

ల్లక, యొక్కర్తు జయాంగనాపరిణయాలంకార విశ్వక్షమా 

పకునిం జూచె, విలోచన ప్రభలు వి భ్రాజిల్ల, నిద్దంబులై. 
విక చేందీవరపద్యతోరణగతిజా విప్పారి యొప్పారుచుళా. ౪౭ 

5 కిల కిం చితము 

. అలనునిదెస( (బ్రియ కబ్బెడు | నలుకయు నెలనగవు గద్గదాలాపములుకా 

గలరుదితము ననియడునివి | కిలకించిత మనంగ బరంగుం గేశీగతులజా, ఆలా 



రనవకరణము లీఫ్ 

చ. ఆలు(గు, విలోకనాంతముల నశువులం బరంగించు, చిన్నిన 

వ్వులు చిలికించి చేర చనవుం దగవుం దణ కొ త్ర గద్గదో 

కులు నిగుడిందు, నిక్క_మునకుం బులకించు6 జెమర్చుం జాడు డ 

న్నెలంతకు విశ్వనాధుపయి నెక్కానుకూరిమిచంద మెట్టిదో ఇకా 

6మోటాూాయిత ము 
లు 

క. పతికిం దనషైె( దల ప! ద్భుత మని విని వనితమేను పొంగుట మోట్టా 

యిత మండు భావనూచన । గతులం దెలియంగవలయు. గాముకు లెల్ల =. 

మ, (ప్రమదం బార. జకుక్యవిశ్వవిభుళుంభద్దానఢారాజలె 

ఘముచే. బొంగుచు నంబరాభరణరంగత్కి రులం దాల్చుచుకా 

సుమనో విస్క్ఫురదుత్తమాంగరుచులం జూపట్టు భూడేవి ని 
తము; నాథం డభిగామి మైన వలదా త త్తద్విజృంభ।క్రియల్. ౫౧ 

"కుటమనితము 
లు 

పరిరంభ కాధరకత | పరిపీడాదుల సుఖంబు పటుదుఖముగా 

దుర పిల్లుట కుట్టమితం, । బరయంగ నుపచారవిధుల నగు దెలియంగకా ౫౨ 

స్త 

మ. వనితా, నేండు చళుక్యనాథుని మరుకా వారించుటజా బీవర 
_స్తనకుం భాధరవింబమధ్యమున నా సౌగంధిక (శేణిచేం 
జన నర్చించెదు నీకు నీసుభగతాసంధాత వి క్వేశ్వరుం 

డనియో కాక యు పేం్యద్రపు త్తు, డనియో, యాచందముం జెప్పుమా. x3 

రిబిబ్యోకమ్ము 

ర, రాగమున నొందె, గర్వా। భోగంబున నొంది, మొజంగిపోవుట నొండేకా, 

వేగాదరణము పతిపై ! సాగమి వబిట్బోక మనంగ జను నంగనకుకా. ౫౪ 

ఉ. బుద్ధి మహీరమాసతులపొత్తున నుండక సత్సరితాపసం 
దిద్ధసథిత్వ మొప్పం జని భాసురకీ క్రి దిగంతరంబులజా 
వృద్దగుణానుర క్షు డని విశ్వనృపాలు నుతించు నెప్పుడుకా ; 

శుద్ధపతి వ్రతాత్మికల సోంకునె యెందు ననాదరక్రియల్. 255% 



వ్6 కావ్యాలంకార చరా డామణిే, ఉల్లా, 3 

రిలలితము 

క, వికసితవర్తనమున సే! వకవ ర్హనమునను రచితవచనములయెడకా, 
సుకుమా రాంగన్యాసము | (ప్రకటితముగ లలిత మండడ్రు భావజ్జా లిలకా. ౫౬ 

చ. కనుగొన నొప్పుకంఠమున గానము, బాణుల( మంజులార్టక 

ల్పనమును, దృగ్విశేషమున భావములుం, జరణక్రమంబులజా 

దనరు లయ( ప్రపూర్ణ మగుతాళము(, (గ్రాలంగ6 బాత్ర యోర్తు రం 

జనముగ నాడె నింపు వెదచల్లాచు విశ్వనృపాలుసన్ని ధిన్. ౫౩ 

10వివ్భాతి 

(౮౫ . చెప్పం దగుమాట పిగ్గున । జెప్పక్క వెడ గప్పిపుచ్చు చేష్టాదులచే 
నొప్పునది విహృతి; రసికుల। కప్పుడు తగు దెలియ నింగికాకారములన్ 

2 'డెందము విన్న నయ్యొః నొకడిల్లందనం బొడ(గూడ మోముపై: 

ముందణీలాగు గా దొడలు, మువృటమాటల కాస వేసె, దీ 

చందము( జెప్పు మన్న వెడసన్నపుసిగ్గున యొగ్గచూడ్కిచే 

సుందరి చెప్పె విశ్వవిభుం జూచినకాము(డు తన్ను సోంకుటల్ ౫౯ా 

(2) విపలంభశళ్ళం గారము (దానికి 12 దళలు 

క. లలిత శ్రవ ణాలోకన। కల హోసూయా (ప్రవాసకలనల చేతకా 

గలిగెడు దశావిశేషము | చెలువార(గ విప్రలంభశ్చంగార మగుకా, ౬౨ 

సీ. అదియు *జకుః [ప్రీతి యన, నంత(2జి త్తసం 

గంబునా, మజీయు కెసంకల్ప మనగ, 

నట( *[బలాపంబు నౌ, నవల కొజాగర మన, 

నటుమీ6ద6 ఆగార్భ్యసమాఖ్య మనంగ 

వెండియు ఇవిషయవిద్వేషంబు నాం కెద్రపా 

సంత్య కృ మన6గు సంజ్వర మనంగ; 

ఇలన్సన్మాద మనగ పడేమూర్చాసగమం బన, 

*కెమురణంబు నౌ, నిట్లు మానినులకు 



(51 

Un 

న(వక రణము 

ననుగతద్దాదళావప మైతనర్చు6 3 

బదియ దశలం[దు కొందటు పెఢజనులు; 

పరగు లక్షణములు నుదాహరణములును 

వరున6 వెప? దు దెలియంగవలయు నిందు 

1చక్షుః ప్రతి 

. చకుఖపీతి యనం జను। నక్షీఐ విలాసగుణసమగునిం (బీతికా 
'కించుకుతుక; మది మరు। నికుధనుర్ణండమునకు నె క్కెక్కించున్. fp 

ఉల ము6 జూపుచూపు, లన నొల్లనియుగ్గులు, విచ్చుపిగులుజా 

గ జేరుకోరికలుం బెక్కులు మక్కువచక్క డం బులుకా, 

నె జాజుపయ్యెదయు, మిం చొలయం బులకించుమేను, రం 
తండి స వయో ఆర్య చిక జళుక్యవిశ్వనృప శేఖరు( న్గె నుపువ్వుందోండికిఇ క్ 

స్. 
[ ర్ 

గై 3§ 9 

2౨చితస౦ంగ ము 
ఆజ 

చి త్తాసంగం బన నా। యత్తం బగు( (బ్రతికృతి (ప్రయత్నాదిసుఖో 
త్చుత్తికి నె అ వగుచింతన, । మ _కత్తెజి(గు మనోవికీర్ణమై విలసిబ్దుకా. 

. మానినిచూపులం దొరలి మానుగ విశ్వనృపాలు డేపుతో 
నాన6గలఈ గారుకొన్న మనమా మన మాదట నాదరింప మిం 

పూన ను పెందదపుత్తుుం డత డున్నపదం బని కాదె యక్కుునఇా 

సూనపటిరపంకములు సొం పలరాడెడు సారెసారెకుకా, 

కిసంకల్చ్పము 

ల 

డి 

చిత్రములో ననిశంబును। మొత్తము లగుతలంపు(గూటముల. బొందెడిచో 

జొ త్తిల్లు చెమరుపులకల। యొత్తుడు సంకల్పదశకు నొనరినచిన్నెల్ . 

అకట తలంచి చెక్కందగ ద క్కలయిక్కల నున్న నున్నగా 

లికి నెల వై నపువ్వుంబొదలే పొద లే పులకింప నేల మి 

న్నక యెలనాగ నాగరజన(ప్రియు6 డయ్యెడు విశ్వనాథు శ 

య్యుకు. జనవచ్చు వచ్చుమరునమ్ములు వమ్ములు చేసె దంతటజా. 

= 

కు 8 



లిరి కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లూ, 9 

క (పలాపము 

+ ఇంతికి. (బలాప మనంగా. | గాంతగుణాలాపకథనకల్పన; యదియు కా 

సంతసము చేయు నుచితా। ర్థాంతరరచనావి శేష కాదులచేత కా. ౬ఒరాొ 

. ఈగతి. జూతురే; తగులరే తగులే తగులేమ లీధరకా ? 

రాగదు6 డై నవిశ్వనృపురాకయ పో తగురాక నాకు, లో 
లో గమిగొన్న చూపు(దొగలుకా దొగ లై విలసిల్లు? దానిచే 
సాగెడు నన్న రేంద్రునకు సద్ద్విజరాజకళాధరత్వముకా. ౬ 

ర్ జూగరము 

వ వల్లభు( డెట్లును నబ్బమి ! 

మొల్లం బగుచింత( గన్ను మోడ్పక మదిలో 

నల్ల ల నుడుకుచునుండెడు |! 

త ల్ల డ మదీ జాగరాభిధానం బయ్యెకా, ౭0 

=, నెలగలమేలు రేలు చెలినిద్దురకుం బగ లయం బెల్లువె 

లుల గొను వేడ్క లీనుపగలుం బగ లయ్యెను, దాన దీనికిం 

గలువలు కన్ను లంటయును గైవడి విశ్వనృపాలచం[ద్రు నిం 

పలర6ంగ6 జూచుటం గువలయ[ప్రియు. శంటయు నిక్క మిక్కడజా. ౭౧ 

ర6తనుకార్శ్యుము 

అంగనకు నెట్టు (పియుదెస।; సంగతి, యరు దైనంగామసంతాపముచే 

నంగములు డస్పిపోయిన । భంగి తనుత్వంబు నాగం బరగుం జూడకా. ౭౨ 

= అటమట మేల? యేలికొను మంగన; నంగదభంగు లయ్యె న 

క్కట కటకంబు లింతి | కెడకత్తెలు సీకడ నాడి పాడిరే 

ఏటత తివింటదూసడనువింట6 దొరంగుట నీగుణంబు లిం 

తట( జల మేది మేదిని. బొదలు ము విశ్వనృపొలమన్మథా | ఇతె 

7 వీ ప. య జ్యే ష ము 

రం సద్వ స్తువు లొల్లక విల! సద్విద్యావిహరణంబు చాలించి ప 

కద్వారము గానమి, విష! యద్వేషము తెలియనలయు నపీతిమెయికా, ౭౪ 



ల 

రన[వకర ణము 

గికనురాగ ముప్పతిలం గీకమణీ రమణీజయంతు 'మై( 
గూరిమి. గూరి మిక్కుటపుంగోరిక లీరికలె త్తం బల్కి తిం 
పార, నపారధీరగుణు6 డారయ నాపతి విశ్వనాథు( డా 

మారుండు మారుతంబు నెలమావియు. (గించులు మించు లేటికికా. 

8[తపానాశము 

, మొల(తుక నిజదయితునికై | 

కలమానధనంబు చాల గజిబిజి గాదా 

నిలువడియును గులగతియును । 

దల(సమియ [త్రపావినాశదశ యన బరయగుకా. 

కొన్ననగాన్న సిగుదలకాన్న తలంపు నలంపకున్న సీ 

నన్ను జళుక్యవిశ్వ నరనాథుండు మన్ననలం బొదల్బు నీ 

ప న్నాడ(గూడినం జెలుల పొ టొడంబా టటుగాక యెట్లు నే 
వెన్నెల నిల్లు గెల్తు ననవిల్లుం నదలు6 బికొదిసేనలజా. 

9స౦జ్వరము 

. శీతకరమదనకృతమును । శీతలకరణో పచారజ్బంభితమును వై 

యేతెంచు తాపభరమది ! నాతికి సంజ్వర మనంగ నలు వెడలించుజా, 

“IEE D విళశ్వనాథు గుణవి(శుతు( దోకొని వత్తు మంచు ము 

న్నీ చెలు లెల్ల నన్న పలు కెల్లగం జూచితి, నో మి దేలు నా 

కీ చలిమందు లేమిటికి, నీవల నావల. దావలంబులై_ 

(తోచి మొగంబుపై 6 దిరుగుతుమ్మెద లూరడుంగాక యిరితటకా. 

10 మా వా ము 

= విరహనశ వికలచేత । శ్చరితోన్మాదంబు మోహసంజ్ఞం బరయజా: 

సొరిది నచేతనచేతన | పరిచితి సరి యగుట నెజబుంగంబడు( జతురులకుకా 

, ఆతురపాటుతో నిలువుటద్దముదీ పులు మాటుసేయుచో 
నాతరుణీలలామ మనయాసలు గన్లొని “వట్టిజాలి యీ 

గోతుల కేల కేల గొని క్రొన్నెల మూయు టొప్పునే 
యీతటే ? నన్నచిన్నివలు కెన్నరు విశ్వనృపాలుసన్నిధిజా. 
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40 కావ్యాలఎకారమాడామకో, ఉల్లా, 9 

1మూర్భ 

(ne . అనయయు నెమ్మనమున. బా 

యనిసామ్మలపేరు మూర్చ యనంగా౬ బరంగుజా, 

దనరెడు నిందియగుణవ 

చన వై కల్యమున నెజబుంగ6 దగు దజ్ జ్ఞులకుకా. 

చ. మృదులత నెన్ని యన్నమును మెచ్చండు విశ్వనరేం[ద్ర శేఖరుం 
డదె యొకకే(టిజోటి నడయాడెడు నింతియ యింతిమోమునకా 

వడలక నోమి నోమి యదనం గడ గానంగ లేమ లేమ,కె 

మది బడదే కదే కరుణ మారుండు మారుండు కాండె యెస్సుడుకా. 

12 ద్వాదశ దళ 

క. ద్వాదళశదశయుం గలుగు ద 

లోదరికిం (బ్రియుండు బహువిధోపాయములకా 

సాదరు(డు గాక తక్కిన 

నాదశ యున్నట్లు చెప్పి రార్యులు కృతులకా. 

ప్ తలిరులు తమ్ములుం గలువదండలు మాటికి బాటి సేసె నా 

వల వలరాజుతూప్ప లనవచ్చుట యెచ్చట( దోప దక్కు_నకా 

జిలికిన చందన (ద్రవము చిక్క_(గ నిక్క_డ కేంగుదెంచితికా 
జలముల మేల మేల సతిచక్క_టి విశ్వనృపాల యి _త్తటీజా. 

చ. పొలంతుక చూచురా యబలపోకులు 'జేకులు విచ్చి, చన్నుంగే 
నలం బలుమాజు గప్పెడు, నవస్మిత మొస్పంగ దర్పణంబులో. 

దొలుచులలాటరేఖ గని బొట్టిడి సోలెడుం (గ్రాలువాలుంజూ 

పుల మపతూపులం దెగడం బూనెడు విశ్వనృపాలు(ప్రాషున కా. 

ఇది విపలంభళ్ళంగారదశకము, 

క ఇప్పుడు చెప్పిన నన్నియు 

నొప్పగు శృంగారరస సదుపకరణము లె 

చెప్ప(బడుచుండు( బలుకుల 

చొప్పున భావములు గవిత6 జొనుపంగవలయు జా. 

౮X 



(గ 

క్ 

రన[వకరణము 

నవర సములు 

. శ్రమమున 3ళ్ళంగారము 2హో 
ww 

స్యము( గ రుబ్రము ఊరౌ ద త్వీర్ర సంజ్ఞంబులు ఆఘూాో 

రము ఇ వీభత్సము కనద్భుత 

సమాఖ్య కొళాంతములు ననంగ6 జను నవరసముల్, 

= అందు శృంగారరనవి శేషాంతరములు 

వితతములు గాంగ మున్నె భాషితము లయ; 

నింక హాస్యాదిరసముల నెసిమిదింటి 

వరుస జెప్పుదు63 దెలియంగవలయు.( గవులు. 

2 వో స్య ము 

దృష్ట విభావాదులచే | బుష్టం బగుహాన మందముగ హాస్య మగుజా 

శిష్టాలంబన మరయ । విశిష్ట విదూషక జనాదిచేప్పిత మగుచుజాం 

కల్పకుజంబులం 'దెగడు6 గామగవిం (బ్రహసించు, వట్టిసం 

కల్పపురాయి నవ్వు, శిబి కర్టులచాగము నేవగించు న 

స్వల్ప వదాన్యవిశ ప్రజనవల్లభుచే సిరి నొందు యక్షరా 

ట్క_ల్ప విదూషక (ప్రతతి గర్విత రాజసభాంతరందబ. లజా. 

రూప భాషిత వికృతు లుద్దీపనములు 

ముఖ వికాసాదు అనుభావములు దలంవ 

నకు చె వర్ష్య విస్వర తాదికములు 

సా త్తి పకంబులు నాగ హోన్యమున కమరు. 

అ(కునంపాత చపలతా హరక్షణాదు 

లఅడరు సంచారిభావంబు లనుసరించి; 

ర వో స్య భీదములు 

హోస్య మాజు ప్రకౌారంబు లైతనర్చు; 

తత్స ఏరూపంబు అెటింగింతు( దగు నెణుంగ. 

కస్మితమును కవొావాసితము నను నీ 

ద్వితయము నుత్తమము నాంగ దీపించుం దగళా? 
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42 కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా, ౨ 

స్మితను వికాసికపోలము, 

మితదర్శితరదన మైన మెజయు హాసిత మై. కాళ 

క. కౌవిహసితమును క|బహసితము 

న్య్వషహా రెండును మధ్యమములు మది బరికింపజా) 

విహసితము మృదులనినదము, 

ప్రహసితము శిరః(ప్రకంపపరిమిత మరయకా. క 

క, 5 అపహసితము కొనతిహసితము 

నెపుడును నధమంబు లనంగ నేపారు, శిర 

శృపలము నశుయుతంబును 

నపహసితము, మేను గదల నతిహాసిత మగుజా. కాజ 

వికరుణము 

క, శోకము విభావముఖిభా ! వాకలనము చేత గరుణ మను రస మయ్యెకా 
జేకూణిన యతులితవిస । దాకులితాలంబభాన మనంగా బర(గుజాః 

మః: తనరం బు త్తంకళ్యత్రమిత్రమిళితార్థ స్వాం తు( డె శాత్రవుం 

డని భ_క్టికా (బ్రణమిల్లినకా (బకటరాజ్య(శీలు (ప్రాపించు. జ 

క్క-ని విశ్వేశ్వరచ(క్రవ ర్రికరుణం; గాకున్న నవై్వరి మా 
త్పు ్ యనిచందంబున బాండ్యుభంగి (ద్రవిడకోణీశుభావంబునణా 

జను దీనుం డయి హీను. డై కృపణు డ్రై సంత ప్ప డై లు పు డె. 
ర్న 

gh ఆనిశకృత ఖేద పర్యటనాదికములు 

వరున నుద్దిపనవిభావపరికరములు; 

రూఢ సఠిదేవన శ్వాస రోదనములు 

పరగు ననుభావములు గాంగ గదణమునకు. కాదా 

తే, స్తంభ వైస్వర్య బాష్పము ల్పా _త్త్వికములు? 
మరణ సంభమ దీనతో న్మాదములును 

జాడ్యచింతాదులను నపస్మార గతియు 

బటువిషాదంబు సంచారిభావదళలు. ౧౨౦ 
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4 శా (ద ము (రెండు విధములు 

క. [కోధవము రౌద్రరసం బగు 

క 

సాధువిభావాదికముల సంపుష్టం టై, 

చెవిధం బగు "మాత్సర్య 2వి 

రోధంబుల(; దెలియ దగు నిరూపణవిధులళా, ౧౦౧ 

(మాత్సర్య శౌ[ద్రము 

. అని రోషించిన వీరభ్యద్రుకరణి న్బాంపించు. (బ్రాపించి చ 

య్యన రుద్రోద్దతి( జెందు( జెంది వికటో గ్రాటోవముకా జూపుం జూ 
పి నట త్తగ్యంబకుకీ ల బేర్చు.( బిదపజా భీమాకృతికా జేకొనుకా; 

జనునే మార్కొ_న మత్సరాహితులకుం జాణుక్యవిక్వేశ్వరుకా* ౧౦3 

(2) వి జ్వేవ రౌ[ద్రము 

. దృక్కేలిం గరవాలభై_ రవుండు విద్వేషించి విద్వేషలకా 

జెక్కు_కా, జక్కు_డుచుకా, బలంబు నెజపుం, జెండాడు, ఖండించు, ను 

జ్బెక్కి_ంచుం, దిడవై చు. నెంచు( బొడ మాయించుకా, విళాచావలిం 

జొక్కి_ంచుకా భటఘోాటకామిషకృత నూూలోపహార ంబులకా. ౧౯౦౩ 

క్రమమున మాత్సర్యద్వే | షము లాలంబన మనంగ జనుం దద్భాషా 

సముచిత చేష్టాదికములు | రమణీయోద్దీపనములు రౌద్రంబునకుకా. ౧౦౪ 

- అనుభావంబులు వికృతన | యనరాగాభరవికంప నాదులు; ఘర్మ 

స్వన గదద వె వర్ష్య చ । లనములుసా త్రికము అం(డు లక్షణ'వేదుల్* ౧౩౫ 
Ca) మా= ధ్ర టె 

ఆయత మద చాప ల్యా! సూయా గర్వములు హర్ష సులభోత్సాహ 

స్టేయో భా వోగతలును | బాయక నంచారు లనెడు భావము లరయ॥ా, ౧౦౬ 

త వీర ము (మూడు విధములు 

విహితవిభావాదులచే 
బ్రహితోళ్సాహంబ వీరరస మనం బరంగుజా 
౩ బఒహంవితరణవాకరుణాతెరణ 

మహిమంబులఈ (ద్రివిధ మగుచు మలయుం గృతులజా ౧౦౭ 
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కావ్యాలంకార చూడామణే, ఉల్లాః, ౨ 

(1్రదానవనీరము 

. ఆతివితరణశూరతచే ।; నతులబహిఃప్రాణమైనయర్థము నర్ది 
(ప్రతతికి నొసంగెడుసద్దుణ ! చతురత యిల దాన వీరసంజ్ఞం బడయుళకా, ౧౦౯ 

- అల్పార్థిం బొడచూచినంతటనె విశ్వాధీశ్వరుం డిచ్చు సం 

కల్పార్టంబులకం టె నరము నసంభ్యాకంబుగా నున్నమ 

త్క_ల్పానోకహ కామధేనువులకుం గల్పించు జల్పాకవా 
కృ ల్పక్యాతి నడంచి యల్పమని యౌదార్యం బవార్యంబుగకా. ౧౦౯ా 

(2) దయావీరము 

అసువిలయంబున నైనను । బస గల్లు నుదారసారభాషాదుల సొ 

హస రచనయ కరుణాత్మక । రసవీరం బనంగ6 బరంగు రసికోత్సవ మై, ౧౧౦ 

చతురచళుక్యనాయకుని చారుతర త్తరవారిధార న 

ద్భుతపద మొంద వల్లభుడు పోయెడుం దోడనె కూడ(టబోయెదకా. 
సుతు లనిశ సనంధయులు సు మని దాదికి జెప్పి (ప్రజ్వల 

కీ 

చ్చితిశిఖియంక పీఠమును జెందె నరాతివధూటి పోరిలో ౯. ౧౧౩ 

(5) యు ద వీరము 

పేరుకొని పోరిలోన న। పారపర్శాక్రమము నుభయబలములు నొగడఖా 

దోరంబుగ విహరించు ను । దారత రణవీర్ మనంగ6 దనరుం గృతుల౯. 

* అరుదారం బరగండ భై రవు(డు వీరాకారు( డై వైరిభూ 

వరు( దుండించి ఘృతాచికిం (బీయునిగా వాలించు, విద్వెషము 

ష్కరు దూలించి తిలో త్తమావిటుని(గా( గల్పించు, నత్యంతమ 

తరు రంభారమణీయు( జేయు నసిచే సం(గామరంగంబునకా. ౧౧౩ 

దాన వీర మునకు దడగుపాత్రమునుః దయా । వీరమునకు దీనహూరుసుండు, 

యుద్ధవీరమునకు బద్ధవై రంబు నా! లంబనములు భూతలంబునందు, ౧౧౪ 

దాన_స్టవనంబులు( బటు 1 దీనాలాపములు సమరద్భ ప్పపటహ ని 

స్వానంబులు వరుసను నం! స్టానోద్దిపన విభావసంజ్ఞము లరయజా, ౧౧౫ 

పటుముఖ(ప్రసాదబాష్పశస్తాాదులు | వరుస. దదనుభావవర్ష మండడ్రు ? 

సాత్త్వికములు స్పలకసంఘాత వై వర్జ్య! ఘర్మబిందువితతి [కనముముళోడ. 
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= శతి దానదయారణ సం। గతులకు సంచారికములు గర్వ సదైన్యా 

కృతి హర్ష ౦బులు మొదలగు।!వితతయథోచితనియోగవిధినెలు(గదగుకా, ౧౧౩౭ 

6భయానకము 

* ఉ క్రవిభావాదుల( (బ। వ్యక్తం బగుభయమయగు భయానక, మహితో 

(దై క్తవ్యాఘాదులు ని । రి కాలంబనము అనగ నియతము లయ్యకా. ౧౧౮ 

= వితతభయానకం బయినవిశ్వనృపాలుపతాకవోలె మ 

తృతియు వరాహలాంఛనము దాల్చిన నున్నతి కెక్కి దండభా 

సతయును నంబరాభరణనంపదయు న్షని యెల్ల వెరులకా 

మతి దెరలించు నంచు వెతమాయ లొొన ర్రులు థీరు అ(దులకా. రా౧కా 

వలయునుద్దిపన విభానవర్ష మరయ 

సత్త్వగజహయపటహనిన్వనము లండు 

కలుగు ననుభావములు సా_త్త్వికములు దలంస 

భయ విమోహాదినంచారిభావచయము; ౧౨౦ 

7 బీభత్సమయు (రెండు విధములు 

* వరుసవిభావాదులచే( : బెరుంగు జాగుప్పయ తలంప వీభత్స మగుజకా; 

బరువడి రెండగు *హేయా | చరణమున ౫ెవిరక్రివలన6 జను నెలుగంగకా. 

(స) జుగుపస్సావీభత్ప్సము 

+ జరసక విశ్వనాథునకు సత్యము దప్పినరాజు రాజ్యసం 

హారణము నొంది దీను.డయి యాది పెనంగొను, 'మేనిపుండ్లనుం 

బురు వగుర క్త పూరముల (బుంగి పయింబయి నంతకంతకుజా 

దొర(చెడిపుర్వులం గెలికి తోడుచు వేండును రచ్చపట్టులజా, ౧౩౫౨ 

(2) వె రాగ్యవీభత్సము 

* ఎప్పుడు. గాబుచొంగలకు నె_త్తినచిప్పయు బోని మోవియుజా 
జిప్పిలి రోతగా6 గడుపుచీలినకప్పయు(బోని యచ్చటుజా 
దప్పక సొమ్ముగా' దనర దప్పుల మాటల కర్ణమంచు నో 
రొప్పులు వల్ము. శాత్రవుల నొల్లండు విశ ననరేంద్రు డూకొనజా, ౧౨౩ 
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తే. ఆతిజుగుప్పితములు నప్రియంబులును నా! లంబనములు, మదికి లాగు గాని 

పూతిగంధవర్గ ములు తదుద్దీపనా | ఖ్యములు నాంగ నెందు నతిశయిబ్లు. ౧౨౪ 

క. వద నాకి భ్రూణ రద [చ్చద కూణన విధులపేర( జను నను భావా 

స్పదము లనంగాం దదుచిత | సదమలప్పలకాదికములు సాంత్తి ఏకము లగుజాం 

తే. అందు సంచారిభావంబు అనంగ బరయగు 

సముచితో ద్వేగని ర్వేదశ ంకనములు 

భయ విషా దామయాహ్యయ(పభృతికములు 

చతురు లెజబుంగంగం దగు నండు గృతులయందు. ౧2౬ 

తిఅద్భుత ము 

క, జనితవిభావాదులచే | ననుగత మగు విస్మయంబ యద్భుత మనంగా. 
జను, నాలంబన మకుత । వినుతచవమక్కార మనగ వికుత మయ్యెకా.౧౨౭ 

మః, శశికొంతంబులు సంత తార్డ ఏత గనుం జ(క్రాచలాగంబునజా, 

(బశమం బొందు నితాంతసంతమసముం బాతాళగేహంబునజా, 

భృశ సంపుల్ల తం జేకొనుం గుముదినీబ్బందంబు మందాకినికా, 

విశదంబై న చళుక్యభూవిభు యకోవృద్ధి ప్రభావంబునజా. ౧.2రొ 

తే. వరుస నుద్దీవనవిభావవర్గ మండడ్రు ! మేదురాశ్చర్యతర వర్ణనాదికములు, 
చతు రానన గండ విస్ఫారణాదు ! లడరు ననుభావములు నాంగ నభిమతములు. 

క, పులక స్వేద (ప్రమదము । లలవడు సా త్రికము లనంగ, హర్షావేగా 

దులు సంచారులు గా జను, ! నలవడ యోజింపవలయు నయ్యెగతులకా. ౧౩౩ 

$శాంతర సము 

క. శమము విభావాదులచే | నమరం దిరిపుష్టమైన నది శాంత మగుకా, 

సమకొను నాలంబన మన |! నతులము శాశ్వతము నైన యజపద సురయకా. 

శా, డంభాచారము లుజ్జగించి, రిపుగాఢ క్రీడ నిర్గించి; లో 

కుంభద్విద్యల( జేర్చి, సద్గుణములకా కోథిల్లి, శ క్తిత్రయా 
రంభం బొప్పంగ రాజయోగవిదు€డై. (బ్రహ్మ ప్రబోధ న్లీతిజా 

శ ంభు(శ్రీచరణార చలం (బబలు విశ్వక్మెవరుం డెప్పుడుజా ౧౩.౨౩ 
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. వేదాంతచతురసంథా ! షోదిత కొతూహాలంబు లుద్దీసనముల్ 

భచేతర సమదర్శన । వాదము లనుభావములు శివృప్రసరంబుల్ . ౧౩౩ 

రోమాంచ స్పంభాదులు । నేమపు సా _త్త్వికము లం;డ్రు, నిర్వేదము వి 

డ్యా మతి ధ్యత్యాదులు నభి ! రామ వ్యభిచారిభావరచనం జెందుకా. ౧౩౪ 

నవరసాదుల యధిదై వతములు 

= శృంగార ముత్సలాంచితము విష్ణుడుగ ర్త, 

తెలుపుహాన్యము గణాధిపుండు జేండు, 
కరుణ కాషాయంబు కాలుండు పతి, 

రౌద్ర మన్య క్త రక్తంబు హరుండు విభుండు, 

వీరంబు గొరంబు వృళ్రారి పతి, 

భయానకము ధూమము మహాకాలు6 డీశు( 

డసితంబు వీభత్స మధిపతి నంది? 

యద్భుతము “'హీమాభ మంబుజభవృండు 

భర్త, శాంతంబు నిర్మలసృటికనిభము 

పరంగు నధిదై వతము బర(బహ్మా మం(డ్రు ; 

వివిధరసశా స్ర్రవేదు లై వెలయునట్టి 
కవుల కివి యెల్ల నెజబు(గుట కర్ణ 'మెపుడు. 3౫ 

(పథమరసము సామభవము, వీరంబు బు 

గ్వేదసంభవంబు, వెలయుకౌ(ద్ర 

రన మథర్వనిగమరచితంబు, బీభత్స 

మది యజుః[ప్రసూత మండు బుధులు ౧౨౬ 

* ఆది శృంగారజాతంబు హోస్యరసము, 

రూఢరౌ (ద్రోదృవంబు కారుణ్యరసము, 
పుస్పై వీరంబువలన నద్భుతసమా ఖ్యం 

మడరు వీభత్సమునకు భయానకంబు, ౧౩౭ 

. శాంతము సర్వో త్తరరుచి । మంతం; బట్లగుట వై రమైత్రులు తే. వీ 

చింతన మెజు(గనికవి కవ । గంతవ్యం బగునే రనవికాన్మప్రతిభల్ i ౧క౩ర౯ొ 
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తే, దున్ను శృంగారబీభత్సములకు నొంట; 

దరులు తమలోన వీరభయానకములు, 

సమవిరోధంబు కౌ దాద్భుతముల కెపుడు; 

హోాన్యకరుణంబులకు( బగ యనుదినంబు. ౧౩౯ 

చ. తమతనువంగడంబులకుం దప్పని భావకదంబకంబుచే 
నమరు రసంబు; లంగకము లన్నిటికం ఇె( బరిస్ఫుటాకృతి జా 

(బమద మొనర్చు నెద్ది యది (ప్రత్యయ మంగి; రస(ప్రవృద్ధికి౯ా 

(గమమున ని_త్లెఐం గెజు6గు కల్పన మొప్పు గవిత్వపిద్ధికి౯-. ౧౪౦ 

ర్, సుఘటితపదార్హ భావా | లఘుతరర సవత్ప్సఏబంధలంపటు. బతి భూ 

మఘవు( డని మతి యొన రురు 1 రఘురామునింటోలె. బరశురాముంటోలెకా. 

ఊఉ, తోయజమి(్ర తేజూ గుణదోషవిజేక నవీనభోజూ, వి 

ద్యాయన కంటకారసీకవా ర్త, మహారథినీవివా ర్త, గో 

పాయితి బంధువర్లు బలభగ్నపరాచలదుథ్దు, నున్నమ 

(దాయక టారి సాళువధురంధ రు సత్ఫ్సలనభ్య్వనుంధరుకా. ౧౮౨ 

క, నారీజనమారుం జమా | వారీవినిపతిత వె రివారణు నానా 

నూరీహితవితరణగుణు, | గారీపతి చరణకచులగంధానందుకా, ౧౮౩ 

మాలిని, 

సకలనిగమచేదికా జూరుసంగీత మోదికా, 

సక రుణద్భథచిత్తుకా సత్హృసంజూఠవృత్తుకా 

నికటనిధి సమాజుజా "నేళృసంపద్బిడె "జుకా 

గుకవిజనవిదూరుక గుంఠి తౌ రాతీిచారుకా. ౧౮౮ 

గద్యము 

ఇది శీమదుమారముణ చరణొరవింద వందన గోవిం దామొత్య నందన 

నివిధ బుధ విాధేయ విన్నకోట "పెద్దయ నానుభేయ రచితం'బైన 
ఇశావ్యాలంకార చూడామణి యను నలంశారళా, స్త్ర్కంబునందు 

ర ఖో జ్ ఆలో సపపంచ(పకటన సముద్దేళంబన్న ది 

ద్వితీయో ల్లా సము, 
ళ్గి 

౦ బట్టల 



తృతీయోల్లాసము 

నాయికొనాయక (ప్రకరణము 

క, శీలోలాఫీలాయత | కోలధ్వజాల నుపిత యువతి నుముధ్వ్యజా( జి 

న్యూలస్టితి వృషభధ్వజుం। చాఅధ్వజు నుుగసనుర తత్పర కేళి౯ా. ౧ 

శా. శృంగారాదిరసోదయంబునకు సంపిద్దాన్సదం బైన త 
ద్రంగన్నాయకనాయికౌనిచయముం దత్తద్గుణ(శ్రీణీచేం 
టొం గార న్వివరింతు నేర్చడ సముద్భూత ప్రబోధాత్ము లే 
ల్లం గేడింపక యాదరింపు(డు, దృఢోల్లానంబు కోభిల్లెడుకా. =కి 

చాయక డు 

సీ, కెష్టకులీనత, శీలంబు, కాస్తా9ర్డ వేదిక, (ప్రజ్ఞావి వేకబుద్ది, 
యౌవన, ముత్సాహ, మాత్మదృఢత్వంటు, వినయంబు, దక్షత, వితరణంబుం 
కొదంబు, శౌర్యంబు, జనతానురాగంబు, సత్యంబు, ఛై ర్యంబు, సత్సింయోక్తి 
మానంబు, కేజంబు, మాధుర్యవృ _త్తంబు, వాగ్మిత, బహుకలావాననా ప్లి, 

తే, న్మ్మృతి, కృతజ్ఞత, దూషణ మేళనంబు 
ధార్మి కత్వంబు, సొభాగ్యదశ, యనంగ 
వెలయగుణములు వి శ్వేశవిభుండపోలెం 
దనరుభూనతి నాయకత్వము వహించు. 

కీచాయక  బేదనమలు 

క. కెరీరోదాత్తుండును మటి | 2ధీరోద్ధతసంజ్ఞకుండు కౌధీరలలితు(డుకా 
ధీర ప్రశాంతుండును బెం 1 పారెడు నాయకులు నలుగు రయెగతులకా. ౪ 
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(1) ధీగోడాత్తుండు 

. ధీరుండు గంఫీరు(డు స | త్క్యారుణ్యుండు నస్వయంకృత స్తుతి నిరహం 
కారుడు నగునాయకుం౭ డిల । ధీరోదా త్తుండు నాంగ ధృతి. బెంపారుకా. ౫ 

న (మోయనివార్డి, నెత్తురుల బుంగనిరాముండు వంకవిల్లుగా6 

జేయనిపై డికొండ, తనుం జెప్ప మదింపని పెద్ద, యెట్టిచోం 
| బాయనినిక్కు._వంబులకు( బట్టు ధరిత్రిం జళుక్యువిశ ప్రభూ 

ms 

నాయకు డమ్మ హాగుణసనౌథు నుదా త్తత యొస్పు నెప్పుడు. & 

(2) ఢీ ఠో థ్ తుండు 

+ అఆతికోసను( డతిమత్సరు( । డతి గర్వసమేతు(| డత్యహంకారభబలా 

న్వితు( డాత్మళ్లా ఘోదయ । చతుకుండు, ధీరోద్దతుండు చందలు(డు మతీజా. ౩ 

“ధర సర్వంకషగర్వముం, బిరుద మొత్సర్య(ప్రవిధ్య్వంసముకా 

బరఛభూపాలపలా యన ప్రకటన (ప్రౌఢంబుం, (గోధోదయా 

కరముం (గ్రూరమునై చళుక్యవిభు న్నుగ్రవ్యగకేతుస్థితాం 
బరఖేలక్కరవాలవై రవసురూపం బొస్పు( టబోరాట లకా. రొ 

(క) ధీరలలితుండు 

స్మరభీతుండు, మానవతీ । పరవళుండును, భోగలోలుపవ్రతు(డును, సుం 
దరుండును నయ్యెడునాయకు' ! డఠయంగా ధీరలలితు. డన విలసిల్లుకా. ౯ 

* ఆరు దగురాజ్యతంత్రము నయ(ప్రియచేశికి నిచ్చి విశ్వ భూ 
వరు డభిలాంగసుందరియ వారణయానయు నిత్యదృబ్మనో 

హరయును నై తనర్చువిజయాంగనతోడిద లోక మై నిరం 
తరము నుఖించుదుండు నవదర్బ్చకు6 డై నుభగత్య మెర్పడజ౯. co 

(ఉట ధీరకాంతుండు 

సుభగు(డు, శుచియు, వివేకియు 
నభిమానియు, మృదువు? సద్ది వ్రజాతులవంళ 

(పభవుండును నగునాయకు( 

డల్చిఘతముగ దీరశాంతుః డనంబొగడొందుజా. cn 



నాయికానాయక (వక రణము 

. శ్రేయుతు కై యశేషసమచేతను లై. వివిధాగమాదివి 
ద్యాయతనంబు లై రసికు లై సుఖులై తరుణీవిహోరపు 

ష్పాయుధు లై వరింతురు ధరామరు; లబ్జుల కాదె, రాజనా 

రాయణ దేవుచే. బడిన నచ్చెరువే యభిరామసంపదల్. 

శృం గార నాయకులు శ్రీ 

wha రసనవకన । మానస్హానముల జననమహిమంబులకుకా 
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నుగ శృంగారరసా | పా. మతి నలుగు రండు తెలియంగ నలయిుజా. 

* వనితావిహరణదశలం । "దనుకూలుడు =ెళరు(డు ae 

డును నన నలుగురు నాయకు ।; లనయము శృంగార నకు నక్త & లు చెప్పజా, 

(1ఆఅఆను కూ లుండు 

. ఏకవధూరి క్తుండై | యేకొణంతయు లేక సమసమీహిత గతులకా 
గ కొనిమెల(గెడు నాత6 డ ! నాకులు. డనుకూ లనాయకాఖ్యం బడయుజా, ౧౫ 

= సద్రాగాన్వితగా నొనర్చు6 గరసంచా రోపచారంబులజా 

భ(ద్రశ్రీపరిలి ప్పం జేయు సుమనఃపర్యా ప్పం గావించు యు 

క(ద్రవ్య(ప్రతిప త్తిచే, నవసువమతింగా( శాల? బాలించు, ని 

ర్హిద(పీతిం జళుక్యునాభుండు ధరి తీకొంత నెల్లప్పుడుజా. 

(2) శ కులడు 

ఒరు లెబు(గకుండ నియ 

కరుడు శఠుం డన(గ బరయం గడు. గనటకళా 

కరు(డు నిజ పియవనితా 

పరితాపపదు(డు [క్రియల బరికింపంగజా. 

వల్లభ యమైనకీర్తిసతివా ర్తల నిమ్ముల వించు విశ్వభూ 
వల్లభు. డర్భ మర్దులకు వావిరి నిచ్చుట కీరసంబు సం 
ధిల్లదు లచ్చి కేయెడల( దీయప్పంజూపులళోనం గెంపు రం 

ణిల్లున కాక; ధీరలకు( జి త్తమునం దొకవింత కల్లునే. 



ర్జై కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా, ప్ర 

(ఈద వీ ణుండు 

క 'పెక్క౦(డ్రు ప్రేయలయందుకా 

జక్కనిమొగ మోట యొక్క. చందంబున నిం 

'పెక్కిన దక్షిణనాయకు€ 

డక్కాజ 'మెళుంగంగవలయు నది చతురులకుకాం 

ను. అరు దెం దైన జళుక్యవిళ వవిభు నెయ్యం బొక్కచందంబునం 

గర మొప్పారుచు నుండు సై ౦ధవివయిజా గాంధారిపై నించు 

ఘూరరిపై మాళవిపై వరాళికపయిజా సౌరాష్ట్రి)పై గొడిపై 

సరి నీమాట లరాతిరాజతనయా కంకామతిం జేయుచుకా. 

(4) ధృ షం డు 

ర్, స్పష్టాపరాధపిశు నుండు; | దృషాన్యారచితర తుండు ధృష్టుం డగు; సం 

దష్టాధరాదిదర్శన । పుష్ణవధూకోపుం డభయభూతుం డెపుడుకా. 

చ. ఒరసి చచక్యభూపతికి నోడీన వై రికి. గాననంబులో( 

గరిమదగంధము ల్లుటిలకంటక రేఖలు ఘర్మితాంగముకా 
సురత _వికారలీలణ దలచూపినం దత్సతి యల్క6€ జెందెం ద 

ద్వరుండును. దేటగా౬ దెలిపె వక్రత నమ్మద యెన్ని చెప్పినకా. 

క్ళం-గార నాయక సహోయయులు ఇ 

తే. పృధివి ' నేతత్సహాయులు 3 పీఠ్రమర్ద 

విట తావిదూసషక కచేటక విదితనాము 

లోలి నలువురు; వీరి యయ్యుచితగతులు 

వలయు దెలియంగ దద్దుణవ _ర్తనముల, 

తే, పీఠమర్దుండు దగుం గార్యపేశలుండు? 
వాని కింఛుక తక్కూవవాండు విటుడు, 

తొడ(గి నవ్వించునేని విదూసషకుండు 

బేటికుండు నంధికల్చ నసిద్ధికరు(డు+ 

గా 

నీల 



Eh 

నాయికొనాయక (పక రణము 

నాయికలురి 

శృంగార పథమ పథభాసకము న చెన్నారుశోభాదులకా 

బొంగారం (బకటిల్లు నాయికల యుద్భూత వకారంబులకా 
రా 

రంగల క్షణలక్షృవు తిం గని లో రాగిలు చొహుకా; మద 
యా లి er. గా ఛీ 

త్వంగన్నీరసవాదరోషములచేతం గల్గునే సొఖ్యముల్, 
Ca 

నాయికలు కె స్వకీయయు. హ్ 

కీయయు కెసాధారణియును గీ ర్తిత లగుడుర్, 

పాయక వాళరలవలన గు 

కాయ త్తార్హములు గలుగు; నవి యెజుంగ(6 దగుకా. 

Ls Gg) 
, సతియును శీలార్టవసం । గతయుం గులవతియు నఖిలకల్యాణగుణా 

న్వితయును లజ్ఞాళువు నగు । నతివను రసికులు స్వకీయ యందురు కృతులజా. 

*క, కులవతియును శీలార్లవ | కలితయు సతియును నశేష కల్యాణగుణో 

చ, 

జ్వలయును లజ్షాళువు నగు । నలిసీలకచ' కా స్వకీయ యందురు కృతుల౯ 
a (= 

అలఘుచరిత్రలుకా కుభగుణాన్వితలుకా గురుబంధుమి[త్రవ 

త్పలలును దర్ప హీనలును ధర్మవిధిజ్ఞలు రూపసంపడా 

కలితలు నై నదారికల( గానిక లిత్తురు సంధి వేశలకా 

నలినహి తేందువంశనర నాథులు విశ్వనరేం(ద్రభ ర్హకుకా. 

2పరకీయ (అన్య స్త్రీ 

పరకీయ రెండుదెజంగులు, | కరపరిణీతయును బేరుగలకన్యయు నా 

బరిణజీత రాగరనముల | బరికల్పిత గాదు సత్సరిబంధములందుకజా. 

* కన్య పరిణయాభికాంకచే రాగాంగ 

మగుట రసమునందు నగు నుతింస6; 

బిన్నయయి్యు( దనకు. బెండ్లి యౌమాట లా 

లించు నొల గన్యలీల( టోటె. 
న న న తాట. అవా మ. వాగానామారతాంయరాం నాయానా ఖాతము శాలు. కాటి 

కా న చెదాని"కే పద్యాంతే రము-గా నున్నది. 

3౦ 

$౧ 



ఫ్డ్తీ 

4, 
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సాలకఫాలభాగలును నంకురిత స్పనబింబలుకా విక 

ల్పా లసబాలలీలలును నల్పవి'వేకలు నైనవైరిభూ 

పాలురముద్దు(గన్నియల భాగ్యము నెన్నుదు రోర్ధి విశ్వభూ 

పొలుని రాజ్యులక్ష్మీకి సపత్నిక లయ్యెద రంచు. (బాశ్నికుల్ స 

రిసాధారణచాయిక (సాధారణ స్త్రీ 

క. సాధారజీ యన గణిక క । కాధారేయాత్మ కపటలంపట లీలా 

చ, 

క్ 

మాధుర్యవిధాయిని దుర । గాధమనోవృ త్తి దానిగతిం దెలియంగకళా. 

అని( బరగండ భై రవభుజాసివడిం బడి పుణ్యమూర్తు లై 

వినుతగతిం జరించు బలువీరుల( గైకొని యేపు మీట ము 

న్ననంగి పెనంగి కూర్చు సువిటావలులకళా దొలంగించి రప్పరో 

వనితలు; పై (డివెట్టి విలువం గలవే వెలయాండ్రకూరుముల్ = 

స్వీ యా భేద ములులి 

చతురన్వకీయగుణనం 

గతి *ముగ్ధయు 2మధ్యయుం కె[బిగల్బయు ననగా 

రతిపతితం[త్రంబులచే. 

(బ్రతిపాదిత లైరి మూండుభంగుల వరుసజా, 

1 ముగ 
థి 

జవ్వనములోన నడు గిడ | మవ్వపునుది సిగుచేత మరుని గెలిచి లో 
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3౩3 

ది 

3౫ 

నివ్యట్ల(, గజదలెజణు6గని | యవ్వెలందుక ముగ్గయన(గ నభినుత యయ్యొుజాం 

ఆత్మ'సేమంబున కజ్తైడు చను(గన 

యల(తిపయ్యెదచాటు నాసపడ(గ౮? 

గన్నుంగ్రేవలం (గ్రాలంగడంగు వాలికచూడ్కి- 

సొబగారుసిగ్గుతో నుడివడంగల 

బొరిపారి బౌమలపై( బొలుపారునలకలు 

చేతికెంశాయతో+ జెలిమిసేయ, 

వలకనై తోంచు నెన్నడు మించునూంగారు. 
మాటున నొక్కింత మలు(గుపడ(గా 



శే, 

gm 

Aa 

నాయికానాయక (వకరణము ధ్ఫ్ 

నంగజుండు వేడ్క లోనం జిట్టాడ నడరు 
ముగ్ద డెందందు6 గనుంగొని మదము నొసంగు€ 

జతురరీలల వి శ్వేశచ(క్రవర్తి 
యూష్మశరదాగమంబుల నుచిత గతుల. వేతి 

2మధ్య నాయిక 

వానే 

. సంపూర్ణ యౌవనోచిత । సంవ త్తియుC గామినియును సమళలజ్జ్ఞయుం (బై 

రింపగ మోహో త్తరరతి 1: లంపటయు న్మధ్య యనెడు లలన దలంపజా. 8౮ 

॥ (హాస్వోన్నత సమాయ తాంగవిస్ఫూంర్తిపై 

నిబిడలావణ్యంబు నిట్ట త్రోవ, 

నేపథ్యశ్ళంగార నియమిత రచనసై 

దారుణ్య సంపత్తి దళుకులొ క్త, 

మిళితరాగాభో గ మృదుగల్ల పాళిపై 

సమ్మదో(డ్రేకంబు జాలువాణ, 

లాలిత లజ్ఞావిలాసంబుషై సొాం[ద్ర 

కందర్ప దర్భ్చుంబు కందళింప, 

కొమరు మిగిలెడు మధ్య గోర్కులకు నెల్ల 

నెల్ల యై యొప్పు విశ్వేశవల్లభుండు 
భావజ[క్రీడ6 గవ గూడి పరిణమించు 

విమల హేమంత జర కాలమలయందు, ఆకా 

రిపగల్భ నాయిక 

. ఆతిరూఢ వయోభిమతయు 1 నతికామావేశ మతియు నంగజవిద్యా 

చతురయు, నతిలీనమనో | గతియును నగువనిత తగు అగల్భయనంగకా. 

. పయ్యెదకొంగులోవలం బిక్కటిలైడు 
నెవ్వీంగుంజన్నుల నింపుసొంపు, 

తళుకుతో లజ్జకుం దల మీటి (క్రాలెడు 
విడువాలు+జూపుల నిశిత గతియు) 
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(బణయానులాపసంప త్తిలో6 గొంకక 

మున్నాడి యేతెంచు మొక్కలంబు 

నొడికంపుంజేం/తల యొలఅ 'పెళింగినవింత 

వీడ్చాటుపనిగల వెడంగుదనము(, 

తే. గలిగి తమకించునెడల. (బ్రగల్బం దగిలి 

వేడ్క విహరించు. జాళుక్యవిశ్వవిభుండు 
చారువర్షావసంత ర్హు సమయములను 

బాలితాఖిలరాజ్యవై భవ మెలర్చ. 

దీరాడినాయికా భేదములు 8 

క. ఆరయ ముద్దియ వెలిగా ! గారవమున మధ్యయును (బ్రగల్భయు వరుసజా 

ధీరయు ధీరాధీరయు । ధీరేతరయును ననంగ( ద్రివిధాఖ్య లిలజా, 

1ధీర 

క, తెల్లపుటపరాధము గల । వల్లభుం గని వినయమృదుల వక్రో కులచే 
నుల్ల సము దోంపం బలికెడు । నల్ల లనకు( బేరు ధిర ్యండు రసజ్జుల్ 

చ. లసితము లైనలేంజెమరులకా జెలువారెడిమెనితావియుకా 

టొసంగ విలోచనాంతముల( బొంపిరివోయెడువింతరాగముజా 

వసుమతి గారవించుచు శ్రమంపడ కుండిన నేల కల్లు నిం 

'పెసంగంగ నంచు. బల్కె6 దర శేక్షణ యోర్తు చళుక్యవర్ల భుజా. 

౨ ధీరా దీర 

క నేరమి చేసినపతింగ। న్నారం గని లోచనముల నువు లొలుకజా 

దోరపువక్రో కులం దగ 1 ధీరాధీరాఖ్య పలుకు ధృతి కడ కొదనకా, 

చ. చతురత విశ్వభూవిభు(డు జాదులు మాళవి కిచ్చె, నీచ్చినజా 

(బ్రతిభ వహించి లాటి సిదపం దన కిచ్చినపాటలంబులం 

బతిపయి( బాటి( జిల్కి. దనబాపష్పకణంబులు రాల రోషభా 

షిత యగు చుండె; న త్తెజంగు చిత్త్సమునం బరికించెనో కదే. 

ఖం 

జవ 

౪3 

లజ 

శః 

ళం 
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కిఆధీర 

క. అపరాధి మైనపతిపై ! నుపచికరోషమున నశ్రు లొలుకంగ నుద్య 

ల్లపితము లుల్ల సములుగా ! నెవ మిడుచు నధీర వలుకు నెయ్యము కలిమికాం ౪8 

చ. ఒదవెడువేడ్క_( దన్ను మును నూజడ( బల్కి. మొటింగి చన్న చ 

క్కదములు రోషబాన్ప కణగద్గదభాషలచేత 6 జెప్పుచుజా 

ముదిత చళుక్యవల్ల భునిమోలం దనర్చుట చూచి నెచె బలుల్ 

మదనునిచేతకుం దరుణిమానము లేంతకు నొచ్చి రిచ్చలకాం ౪లొ 

1 వగ ల్భృ ధీర 

క. అలుక దలచూపకుండెడు 

పలుకులు( జేంతలును నచ్చుపణచుచు దయితుజా 

కలితాపరాధు మదిలో 

నలయించు( (బగల్బధీర య ర్త క్రియలకా. ఆకా 

చ. వెలి నపరాంగనాప్పుం డగువిశ్వనృపాలుని. వీతిచూపు చూ 

పుల నలరింపదయ్యె మణిపుత్రికం జూచుట గారణంబు గాం 

జిలుకకు న త్తణిం జదువు చెప్పుకతంబున. బల్కదయ్యెం దొ 

య్యలి. యెదు రేం/గదయ్యెం గలహంసికి నెన్నడం జూపు చుండుటకా. ౫౦ 

2ప్రగల్బధథధీరాధీర 

క. కినుకయు. దాలిమియును జేం। దిన మాటల నాప్రగల్భధీరాధీరాం 

గన యుల్లసముల పెనకువ | తనము [బ్రసాదంబు( జూప్పుతగవరి దల(పకా. 

చు. అతివా నాకు( జళుక్యనాథుచ తుర వ్యాపారముల్ విన్న సం 

తత మోదంబు జనించు. నంతటన ధూర్త । క్రీడ లాలించినణా 

బైతిపన్నం బగు. గోప, మప్పు డటు సోత్సా9సోక్తికిం జొచ్చినజా 

హితమందస్కిత మబ్బు మోమునకు ము, న్నీ కౌతుకం బెట్టిదో! ౫౨ 

8్యప్రగల్భాధీర 

క. కూరిమివతి తన కోపము । వారించిన [దోచి పిదప వచ్చి యతనిః దా 

నూరార్చునది (ప్రగల్ఫా । ధీర యనం బరంగు రసిక చృష్టికి నరయకా, ౫౩ 
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కా, ఆపంచాయుధు పెంపు, నాహిమకరాహాంకార, మాకోకిలా 

టోపంబుం దరియింప లేక సతి విండుంగూర్మితో ధైర్యసీ 
మాపర్యా ప్తకి నెగు గా మణిర ణన్మంజీరపుంజీకృత 

క్యాపవ్రాతకిరీటు (మొక్కి. నిలిచెం జాణుక్యవిశ్వేశ్వరుజా. ౫౪ 

క్, జ్యేష్టయు మధ్యాఖ్యయును గ | నిష్టయు నన గృతులం బరయగునెల(త లకును నీ 

నిష్టిత గుణములు వరుస6 బి | తిష్టితములు సరసగతుల6 దెలియ6(గవలయు జా. 

అష్టవిధనాయిక ల 

కే. కలరు ౩ స్వాధీనపతికయు ఐఖఇండితయును 

జ బోషిత ప్రియయును *విరహోత్కలికయు 
నొల కోనభిసారికయు.( కగలహాంతరితయు 

ఇసం|ప్రవాసిని కొవాసకసజ్జికయును. ౫౬ 
క ఈయెనిమిది శృంగారవి । ధాయి దకొకలిత లై నతరుణుల కతెజంగుల్ 

పాయక లక్షణలత్యో ! పాయంబుల6 దెలియవలయు6 (బౌఢ(ప్రతిభకా. వతి 

1స్యాధీనభర క 

క. మధురానువ రి యగు తన | యధిపతిచే నెప్పు డర్చి తాభరణావిజా 
(బ్రథిత యగుచుండు కోమలి ! కథితస్వాధీనభ |ర్హ పకాసంజ్ఞి యిలకా. ౫రా 

మ. (ప్రతిపక్ష ప్రతిపాదితక్షతులు చూపజా జెప్ప లే వెన్న(డుళా 

ద్రతికాలస్వకృతోత్సవాభరణభ ద్ర శ్రీవిమి శ్ర క్రియా 
చతురత్వం బలరారుచుండు నెపుడుకా జాళుక్యవిక్వేశ్వరుం 
బతిగా నోచిన రత్నగర్భయనులాభం బొప్పు(టో పృథ్వికికా, ౫ కా 

2ిలుండిత 

కం రే యెల్ల నన్యసురత । (శేయస్కుండు కృతమనోజచిహ్నుండు నగున 
స్నాయకుని ఏడ నాడెడు |! నాయంగన ఖండితాఖ్య యగు బరికింపణా. ౬ం 

శ్రా, చారుస్పర్శ్గసమీర సూచితత నూసౌరభ్య మింపారం గా 

శ్మీరీసంగమళంపి మైనం గని గాసిల్లెం (బకాశాంగజా 

కారు౨ డై విలసిల్లువిశ వపిభుపై 6 గర్హాటి గాశ్ళీరితో గ 

నారాజన్యు. డెణుంగు టచ్చెరువె తద్వా శ్రమోహఖేదంబులజా. ౬౧ 
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8[పోషిత భర్తృక 

=, పతి పరజేశాంతర పరి 

గతు( డై క్రమ్మజక యదటం గడు మసలుటయుకాం 

మతి దుందుదుకుం జెండెడు 

సతి. (ట్రోషితభ_ర్తుక యనం జనునం;డు బుధుల్. ౬.౨ 

నీకు. జళుక్యవిశ్వధర ణీళు భజింప( దలంచి చన్న యా 

త్మేళుండు వచ్చునంతకు. బురేందిరకుం (బ్రభవించెం దోడుతో 

నాశలమాజుపాటు నలినాంబరధావము నంగవరక్ష్ససం 

క్లేళవికారముజా నిరవలేపతయుజా సుమనోవిము_క్తియుకా. ౬కి 

శీవిరపోత్క ంరఠితే 

వరు డనుర క్తుం డయ్యు ని। తర మగు సని గలిగి రాక తడయుటయు విభో 

వరియందు నడలుపొల(తుక । విరహోత్కంఠిత యనంగ వృశ్రుతి "కక్కు. ౯. 

నవరసగీతవాద్యనటనంబు రుచించిన రాక తక్కె.నో, 

వివిధకవి|ప్రబంధరసవీచుల దేలి తలంపండయ్యనో: 

గన యగురాచకర్షములు గర్గెనొ కాక, చళుక్యమేదిసీ 

ధవు6 డిటు లేటికిం తడయు౮ దారలు వెల్లందనంబు గూరెడుకా. జ 

న్ అఫిసారిక 

. ముంగిటికై నడ సాగ న। పాంగము తిమికందె దిశల నడంపంగ దమితో( 

జెంగక పళతికడకుం జను । నంగన యభిసారికాహ్యయంబుం బడయుజొం అ= 

“(క్రియ నుద్దామఘనాఘనాకలితముం గీలాలభారాశముకా 

భయదోద్యచ్చతకోటిఘోషణము నై భాసిల్లు. బోరాటలో. 
బ్రియలీలాచపలానలోకములు కోధిల్ల ౦ (బ్రసన్నాకృతిం 

జయసేమంతిని వచ్చి మెచ్చి కలయుం జాళుక్యవి క్వేశ్వరుకా. ౬౭ 

రకలసహసాోంతరిత 

కలహాంతరిత యనంగా । వలవనిపొలయల్క6జేసి వల్ల భుతోడం 

బలుకక పిమ్మట మదిలో ! నలందురునెలంతుకకు నామ మండ్రు రనజ్ఞాల్ * జరా 
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చ. తొలితొలి నల్లె విశ్వవిభుతో మననెచ్చెలి; రిత్తయల్క.కుం 
దెలియండ రాజు; దర్పకు(దు తీపుల వి ల్ల దె యెక్కుం వె క్రైం; గొ 

న్నెల వొడతెంచె; నింక గరణీయము సఖ్యము సేయునేర్పు తొ 
య్యలి యలికేందురేఖకును నవ్విభుపాదపయోజలక్ష్మీకి జా. హొ 

7వి ప అ ట్రై 

క, పంచినయెడ కేకేరక । వంచించిన దయితుతో వివాదము సంపా 

దించి, చెలితోడ దుఃఖో ! దంచిత యగు విప్రలబ్ద తత్పరబుద్ధి౯ా, 80 

శా. చాళుక్యకితినాథ నీ పనుపునజా సౌరాప్టి) యేతెంచె; నీ 
చేలో జాలము సేసి రామికి మరుం డిష్వాసముం దాల్చె; నా 

యాలాపంబులు నమ్మ వేనియును, రమ్యా చూతు కన్నీటిచే. 

జాలం బంకిలభాగ మైనవిలసత ఎం కేతసద్మస్టలికా, ౭౧ 

రి వాసక స జ్జ క్ర 

ర భాసురు6డై సతి నగరికి।; మానరమున వచ్చు కెజశిం/గి మణినముండలవి 

న్యాసాలంకృత యగు సతి ! వాసకసజ్జిక యనంగ వల వై. యొప్పుకాం 

ము, పరిలేపస్ఫుట “హూమకుంభకుచయు కా (బ్రాలంబము'క్తాఫలాం 

బరవి(భ్రాజితమూ _ర్రియుకా వికచపుష ఎ(్రగ్వితానాంతర 

స్ఫురితాకారయు నై వెలుంగు పరి సంళోభిల్లై విశ్వావనీ 
వరు డేతెంచె జయా ప్తితో ననెడు సీవార్తావిశేషశుతికా, 83 

దూతీికలు 8 

తే, వీరలకు దూతికలు *ప్రతిమేనియును 
= జెలియు వెదాసియు * ధ్యాత్రియు 5శిల్పినియును 
ఆలింగినియు6. శెగారువును, వీరు లేక యున్న 

వాదాన మైనను నగు బియతం(త్రములకు. ౭౪ 

క (శీయుతు లగునీనాయక । నాయిక లిరువాగు, భాజనంబులు శృంగా 

రాయత జననమునకు నివి | పో యెలుంగం దగినయని సుబుద్ధుల 'కెల్లన్ = 

aa 
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స తక్మావ్యల తు ణము 

సీ, రచితసహాయాంగ రసపరివ్య క్రియు(, బూజ్యాంగిక రసానుపోషణంబు. 

గ్లానివిభావాది కష్టకల్పనమును? శత్రుభూతరసాది సంకరమును, 
సద్మకాలాది రస(ప్రరోహణమును, రసభావనామోచ్చరణపదంబు, 

ననుచిత్మక్రమ శాసనాగ్రహసంచారి భావానుబంధన, పసరణంబు; 

తే. పొడముభావరసాభాసములు దలంప, 

వీని బరికించి తొలగించి వ్నిశుతముగం 

గబ్బ మొనరించు సుకవిపుంగవుల. గాని 

యను మెచ్చండు రాజనారాయణుండు* ౭౬. 

మ. చతుర క్రో త్రసుభాకరామృత సరిష్యందంబు నందంబు నై 

కతి. గావ్యప్రసరంబు వొల్బు నిథిలకేమంకరస్ఫూ ర్రితోం 
(బతిభావంతులు 'మెఛ్చ లక్షణము నొప్పం జెస్పుదుం బూర్వక 

ల్పితశాసాంనుగతంబు సంగతముగా( (బీత్షిపదవ్య క్రిచేకాం ౭౭ 

శా. దివ్యం దై నకృతిత్రయంబు, వివిధో_క్రిం బర్వుశాస్త్రంబులుకా, 

భవ్యుం బై నపురాణవర్గమును, గు_ప్పం జై నవిద్యాపపం 

చవ్యాపారము నేమిటం గలిగి యక్షయ్యంబు లై పేర్చు( ద 
త్కావ్యం బేరికి నింపుగా దెణీ(గినం గల్పాంతరస్థాయి టై. ౭రా 

ర్ సమయజ్ఞాండు సమచిత్తుండు | సమశబ్ద్యాప్రయాగచతురు(డు ఖావ 

కమరసపోషణరచనా : కమనీయ ప్రతిభు6 డిల సుకని యనం బకగుకా. ఆకా 

స చ ఐిభకనులు 

తే. వొచి 2క్రార్టులు కౌశిల్పక కరౌచికులును; 

కభూషణార్థియ ఆనూర్ణవస్ఫురణకరు(డు, 

నల "వివేకియు ననగ సపాహ్వయముల. 

గవులు నెగడుదు రీహితకావ్యములను. రాం 

1 చా చికండు 

క్క ఛలవర్ష గుచ్చపిచ్చిల । లలితసదాడంబరా వలంబన కవితా 

సులభ విరచనాచతురుం ! డలవడు వాచికుండు నా నుద్యగ(ప్రాధిజా రాణ 
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2ిఆరుండు 
థి 

* మితశబ్ల మయ్యు నరము | సతతవ్యాఖ్యానలాలనక్షమవిపుల 
ధి థి 

సితి నొప్ప. గవిత సెప్పెడు ! నత(డారుం డన(గ నెగడు నార్యులసభలకా, రా౨ 
థ్ ధ 

త్ర్ శ్రి ల్స కుంణు 

మహితసుశబ్దార్థంబులు | బహువిధయమకార్థబంధబంధుర రచనా 

నిహొతవిచిత్రము లై: చన విహారించుకా శిల్ప కుండు వికుతకృతుల ౯, రాక 

కఉశరాచికుండు 

+ ఒదవెడుకృతిపై ( గలసొదబ | గదలక యెందా(6క నిష్ట మగు నందా6(యకకా 

మృదుమధురరచన సువిశా | రదు( డై సాగించునత (డు రౌచికు(డెందుకాం 

ర్ భూ వ ణా ర్త 

తివుటవడి నొడువునప్పుడు, । వివిధాలంకారసరణీ విడువక చవి గా 

నవహాతు( తై కృతిచెప్పెడు । కవి యుందును భూషణార్జి కడు దొగడొందుకాం 

6 మౌ ర వానుగ తు (డు 

సరళము లగుశబ్రములను, ; విరళము లగునర్భములను, పీనుల కింసం 

దరళత లేక రసొఘము ! లరుదుగ. గృతి చెప్పు మార్షవానుగు డెప్పడుజాం 

“7 విజీకి 

(శ్రుతళాస్త్రాలంకార । ప్రతిభు(డు, శబాదిదోషపటుగుణఘటనా 

చతురుడు వివేకి నాం జను | నతడు మహాకవిశతంబులందు(జరించుజా. రా౭ 

కవితాళ కి 
వాత 

ఛండోలంకారాదుల ! పొం దెతియగిన, నెద్ది లేక పొసగదు కవితా 

సుందరత శ్రి యది, యా । కందు? € దగనెజు(గువాంయడె కవివరు. డెందుకా, 

శ క్రి వెలి మైన కావ్యో క్తి సాధనంబు 

లెల్ల జీ(కటియింటిలో నిడినసరకు; 

లెన్ని బుతువులు గల్లిన నెట్లు పూచు 

మహి వసంతాగమము లేక మావిమోకం టాజా 
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- వినుతయశంబునం గలుగు విశ్రుతనాకనివాస; మయ్యశో 
జననము (శ్రవ్యకావ్యములసంగతి నొప్పంగుః | శ్రవ్యకావ్యముం 

దనరు గవి(ప్రభావమునం; దత్కవిసమ్మతి రేనిరాజు లే 
సున, విహరింప. రవ్విభులు పోయినజాడ లెజుంగ6 బోలునే. జాం 

కావ్య భేదములు 

. అట్లు కవికృత మైన కావ్యత్రయంబు 

ఇ 

గద్య పద్య విమిశసంపాద్య మండు. 

నగరము భ్యాష్టదశ వర్ణ నములచేత6 

బర(6గు నదియును భవ్య ప్రబంధ మనంగ. కాం 

అషహ్రైదళ వర్ష నలు (18) 

ఇప్పర 2వారాళశి మహీధర *ర్తు కొశశభృ ఆత్పూషోద యోద్యాన కొపు 

ష్కరకేళీ 9మధుపాన 1౩6మోహన 23 వియోగ 1౫క్షేమయాన *=స్వయం 
వరకెకపృత్తోంత్సన ఒక మంథత్ర 16 దూత ్ య*గరణో*కొదోరై 3(తౌంతిసంకీ ర్హనా 

క్ మష్టాదశ వర్ణనాన్వితము తత్మా_వ్యంబు భవ్యం విలజాం జి 

కేనగరవ ర్ల నము 

దుర్గమ పరిఖా వరణ । నిసర్లబలానీక చతురచాతుర్వర్ష్యా 

నర్గళసంప ద్వన జల । వర్గ స్తుతి వలయు నగర వర్ణనమునకుజా. కాత 

. గంఖీరపరిఖ నాగస్త్రీల కశ్రాంతకేశీవిహారదీర్షి క యనంగ 

[యీ 

ను తాలసాల మన్యుల కుచ్చి దివిం (బ్రాంక6 జేపినదీర్ణ నిశేణి యనంగ, 

చతురచాతుర్వర్ష కి సంఘ మర్ధులపాలి రాజిత కల్ప కారామ మనంగ 

(బ్రాంతసుస్టీతమయైన భవజూటవాహిని భు_క్టిము_క్టిప్రదస్ఫూ రి యనగ, 

నెప్పుడును నొప్పురాజమహేం(దవరము ! ధరణి గల్పించె నేరాజు తనదుపేర 
నట్టి రాజమహేంద్రునియనుంగుమనుమం 1 డెసంగు. జాళుక్యవిశ్వన రెశ్వరుండు. 

2 సము[దవరగనము 
ల 

* సిరినెలవు, గురుసుధా ప్టియు, | నరుదారంగ నజునితం(డ్రియల్లుండు: రత్నా 

కరము దనషేరు, జలధికి । సరిగలరే యరయ ననుచు. జను వర్ణింపజాః లా౫ 
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మః ఆతిగాంఫీర్యము గోత్రగోపనము స త్వాటోపమా హాత్మ్యముకా 

హితలక్ష్మీసదనత్వము౯ సతతవృద్దీతప్రభావంబు ను 
న్నతసర్వో త్తరజీవనోదయము నానావాహి నీసౌఖ్యశా 
రితయుం బేర్చు. జచక్యనాథునకు(బోలెకా జూడ నంభోధికికా. కాజ 

రిపర్వత వర్శనము 

అచలతయును నున్నతియును ! ఖచరవినోదొచితియును గనకాది ఖనీ 
రుచితయును మొదలుగాగల ! (పచురతులు నుతింపవలయు బర్బ్జతమునకుజా* 

మ. చెలువారుకా నవరత్నపాదకటక'।శ్రీచేత, గంధర్వమం 
గళ నాదంబులతోడ నొప్పగు, నభంగసెర్యవ్య'త్తిణ మహో 

థి నో 

జలు నైనం [బహసించు: భూభరణళోభం దాల్చి మి న్నందుచుళా 

గుల] లంబులపెంపు విశ్వవిభుతో. గూర్చం దగుకా దీకత జా, జరా 

4 బుతువర నము (1) వసంతవర నము 
౯ a 

క్, అంకుర పల్ల వప త్త్రస । మాంకితముకుళప్రసూనహారిఫ లములకా 

బౌంకము లగువనములు ని! కృంకముగ సుతింప(బడు వసంతమునందుకా కొకొ 

మ. స్మరబాణంబులు వాడు లయ, గుణవిస్ఫారంబు ఘూరంబుగా 

నెర సెం, గీరము లంగడశాతవిరుదానీకంబు గేర్తించెః మిం 

చె రసాలాగ్నులు, పల్ల వార్చులు దలి'ర్నెళా, విశ్వనాధావ సీ 

వరుతో సల్గుట చెల్లునే యనత యె వామాక్షీ కీపట్టునకా, ౧6౦ 

2 గీ స్క వ ర నము 

క. ధారాగృహముల నవఘన । సారాదుల గంధసారసరసపటీరో 
శీరవ్యజనాదుల నిం | పాఠరంగ వర్ణ ౦ప6 ధగు నిదాఘాగమముకాం ౧౦౧ 

శా. ధారామండిత సాలభంజిక లచేత కా జిత్రయం(్రోద్లళ 

త్సారామోదతుషారపూరములు విస్తారంబు లై పర్వు( గాం 

తారూఢేక్షణదీ ప్తితోడన చళుక్యాధీశువై 6 జం[ద్రవం 

శారాధ్యుం డని చంద్రి కారసము నిం మై (క్రాలాచందంబునకా. 
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(ఈ 'పావృ డ్వర్శ నము 

క, తటివబన మేఘపటరీ ! ఘటితాంబర శకచాప కరకా(వాత 

స్ఫుటధారాసారాది వి! కటత నుతింపంగవలయు ఘనకాలమునకా. 

మ. చసలాలోకములుం, బయోధర గరిష్ట శ్రీయ సద్యోల్లస 
ద్విపులానందము, నంబరాభరణస ద్వేషంబునుం, గంకణ 

స్టపుటారావము సౌంపు మీఅం దగువర్షావేళ విక్వేశ్వరా 

ధిపు సేవించుప్రగల్బకామినిగతిజా దీపించు భావింపంగకా. 

(థ్) శర ద్య ర నము 

ళా 

క. వెన్నెల సాంపును, జుక్కల 

చెన్నునుః దెలపారుదెసలచెలువంబులు వి 

చ్చిన్నము లగుజలదంబుల, 

సన్నుతి సేయంగవలయు శారద'వేళన్. 

ళా. సోమ్మశ్రీలకు వన్నె వెట్టును, ఘనస్తోమంబునం బర్వునా 

శామాలిన్యము నౌల? (దోచు; నవరాజ దాజహంసావళిం 

(బేమంబుం బచరించు, మానసమునం బెం షై, శరద్విభ్రమం 

బామోద(ప్రద మైనవిశ్వవిభు నుద్యత్కీ_ ర్తికికా సాటి యై. 

(ఈ హీూనుంత వర్షన ము 

క+ బలవత్కాలీయక కం 

బళ ఘనకౌశేయపట్ట పట మాంజబిష్టం 

బులం జనదు సీత్కు యువతుల 

వలిచన్నుల( దక్క. ననుచు వలయం బొగడకా, 

మ. తరుణీయొవనగర ప్రజృంధిత కుచోద(గోష్మగంధంబులకా 

వరకాళ్ళ్మీర ససాంక వాగురురన వ్యాస కులం బిట్టికాం 

బర మాంజిష్టపటాదులకా హిమగతిం (బ్రాపింస రీవిశ్వభూ 
వరు మెచ్చించిన సత్క-_వీం[ద్రు లతులావానంబులం దిమ్ములకా. 

(6శిళిరవ ర్మ నము 

క, భృశ విచ్చినం బగు ది! గ్లశక ౦బును; గమలరుహావితానము+ (బ్రాతః 

హ్రిధిలరవికరమునుగా | శిరము బొగడంగం దగు విశేషక్రియలకా. 

KA --- 9 
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చ. వెరవున నాత్మవంళ్యు డగువిశ్వన రేశ 3రుమీ(ది,ప్రీతి6 జం 

దురుండు తుషార సంహతుల దొడ్డుగ6 బంచిన వచ్చి యిచ్చటకళా 

బరిగొన6 బోలు నంచుంజెడి పాజినవై రులు ఫీతి. గానలో. 

దిరముగ నిల్వనేరరొ కదే యని చూతురు పంద లాత్మలజా. 

(ర్ చం[దోదయవర్థ్యనము 

క. మండలళోభయుం గైరవ 
షండవిలాసంబు, జలధి సంజృంభణముకళా, 

గొండెక వెన్నెల (గ్లో లెడు 
నండజముల విధునిపొడుపునం దగు దొగడజాం 

మ. అదె రౌద్రాకృతిం జూచె. జంద్రుడుు మయూఖాటోష మేపారె న 

ల్లదె, మున్నాండె. జకోరసంఘ మదె జ్యోత్సా ష్నపాససంక్రీడకై 
యదయుం డంగజుం డెట్లు గాంగలడొ ? వీయాలోక నేందీవరా 

పదం దూలించెదు, చంద్రవంశజుని నొప్పం జూతు రమ్మా సఖీ. 

6 నూ తో దయవ ర్ల నము 

క. ఎచ్చట జూచిన జగముల, 

నచ పటన వెలుంగు ననియు నజ హరి హర తా 

సచ్చతురుం డనియు మజియును 

నిచ్చకు. దగంబొగడవలయు విను నుదయంబుళా. 

మ, కమలామోద మెలర్పః? నేత్రసుఖదాకొరంబు రంజిల్ల, ను 

_త్తమవందారు శివంకరత్వ 'మెనంగజా ధర్మార్ధకామ(క్రియా 

దిమమూలం బన నొప్పుమి(తుం డుదయోక్పేక(ప్రభావంబుచే; 
సము డద్దేపున కిందువంకజా(డు తచ్చంచద్దుణ(శ్రేణులకా. 

7వనవిహారన ర్ల నము 

క చారుతరమై(త్రసంప | త్పూరితవిభవముల వేడ్క. బొంగుడువడంగా 
వారీజననపహాచరుల ౭. 1 యారామవిహార మొస్ప నధిపతి చేయుజా, 

పీ మావిపీగండూషమధుపులం బూచిన 

* వనవిహారవర్ష నలో దోవాదములు 'చేరియున్న వి, 

౧౧౧ 

౧౫౨ 

G౧౩ 

G౧౪ 
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నారీపడాహాతి ననిచిన కంకేలి 

పరువంబు నగ్గించి పలికి పలికి, 

లలనావలోకనంబుల( బుప్పితం బగు 

తిలకంబువై 6 జూడ్కి (త్రిప్పి తిప్పి, 

వనికోపగూహనంబున( జేర్చుసురపొన్న 

మేలిపుణ్యమునకు మెచ్చి మెచ్చిః 

తే. మన్మధారామములపొంత మలసి మలపిః 
శుకపికాళివిహోరంబు చూచి చూచి, 

సతులు దాను€ జరించు వసంత వేళం 

(దిమదవనమున విశ్వభూపాలవరు(డు. ౧౧౬ 

రిజలవివారవ త్త నము 

క. నీరజములు6 జెంగలువలు । గైరవములు వీచికలును గరయం,త్రపయో 

ధారలు నావ _ర్రంబులు । వారివిహోరంబులందు వర్ణ కము అరయజా ౧౧౭ 

చ. వళులును వీచికావళులు వారిరుహాంబులు వ క్త్రపం కులుకా 

చెలు వగునాభులుకా సుడులు. జేతులు ర క్రసరోరుహంబులుకా 

జలదలకంబులుకా మధుపజాలము వీడ్వడ( గేలి సల్పి మిం 

చులు గొనుచూడ్చు.లకా సతులు నూతురు విశ్వనృపాలమన్మథుజా. ౧౧రో 

(9) మద్య పానవర్త్లనము 

కః సంబోధకరము, మదనా । లంబనము, నశేషరనవిలసితము నంత 

ర్చింబితవదనము నగు కౌ । దంబరి నాపానమునకు। దగు నౌడ(గూర్చకళా, ౧౧౯ 

మ. అలినాదంబులు దానమానములుగా నాల ప్తి గావించు. దొ 

య్యలి యో, రొక్క.తె పాడు విశ్వవిభు నేలాధిప్రబంధంబులజా ; 
దెలివిం _గెకొని యోరు సాంగమున న ర్తించుం; గళాసించు ను 

గృలియో, రొక్కతె (వ్రాలు సోలములతో. గాదంబరీగోప్విచేజ. ౧౩౦ 

(10 నురతమవ రన ము 

శే, తనరు నెనుబదినాల్లుబంధములయందు 

నమరు4 (బచ్భన్నమును (బకటము ననంగ 



కావ్యాలంకారచూడావమణే, ఉల్లా, 3 

సురతములు రెండు 3 వానికి స్ఫురణసొంపు 

వలయు వర్థింస నిఖిలకావ కములయందు. ౧0౧ 

సీ, పొలయల్క-దలంపులం బులకించు., బులకించి 

బింకంపుంగొంగిళ్ల బిగి భజించు, 

మరుచిన్నె లున్నెడ( బరికించుం బరికించి 

చొక్కు( జమర్చినయిక్క లరయు(, 

దొలి_మొక్కు చెలిచెవి6 జిలికించు6, జిలికించి 

మురిపెంపుసిగ్గున మూరి(బోవుం 

బంజరంబునచిల్క_? బలికించు(, బలికించి 

నొడువు లాలము లైననోరు నొక్కు; 

తె. సాబగుటడుగుల లత్తుక చూచుం జూచి 

యరిగి శయనీయ మారయ నప్పశళించు, 

వెలంది యొక్క ర్లు చాళుక్యవిభునిచేత 

భావజాతుని గెల్చినభావ "మొప్ప. 

| 11వి(పలంభవర్శనము 

క. అచ్చపువెన్నెలచే( గడు 

వెచ్చుటలును మాన మెడలి వెడవిల్తునిచే 
నొచ్చుటలును (బ్రియు€ డబ్బని 

ముచ్చటలును వి|ప్రలంభమున( జెప్పదగుకా. 

ఉ. ఎల్లిద మయ్యె దాల్మి, తగ నెల్ల వివేకము వింత యయ్యె, మి 
న్నెల్లను జం్యద్రుండయ్యె, మన మెల్ల మనోభవుతూపు అయ్యె మే 

నెల్లను సన్న మయ్యె జెలులెల్ల విరోధిను లైరి, విశ్వభూ 

వల్లభుతోడియల్క_ గరువంపు(జలంబున. బువ్వుంటోండికికాం ౧౨౪ 

12 (పయాణవ ర నము 

క. గజరథ హయ సూచిత మగు | విజయమ్మున నుబ్బి నడచదువి(శ్రుత వివిధ 
ధ్వజిని వినుతించు టెప్పుడు | భజనీయము సుకవి సత్ప్స9బంధములందుకా. ౧౨౫ 

మః కర ముద్యతృ్మరవాలఖై రవపతాకాఖీలనం బై పరి 

స్ఫురదుగ్రాయుధధీ ప్తి పూరితనభోభూభాగ మై సంచర 



నాయికానాయక (వక రణము 

త్రురగోడ్డూతరజోతిధూసరహరిత్కూలంబు నై యుద్దతిం 

ఐరిభాపిల్లు జళుక్యనాథుని చమూభదప్రయాణం మిలా. 

1కి వి వావావ ర నము 

క, (పచురస్వయంవరోచిత | రచనలు. గన్యావరాథిరమ్య క్రియలు ౯ 

639 

విచితశుధాత్మక విధులును, । రుచిరవివాహంబులందు, రూపింప( దగుళా. ౧౨౭ 

ష్, సంతతమంగళధ్వనులు, చామర మౌ_క్తికపుండరీక ముల్ 

వింతవిభూతి గా గురుకవి స్తుతివేళ వరించె బొంత సా 
మంతుల నుజ్జగించి కడు మచ్చికనెచ్చెలు లైన నీతి వి 

(కాంతులు చూపం గోరి జయకన్యక వచ్చి చళుక్యవల్లభుకా. 

14 ప్ర తోం దయవర్లనము 

క. మిత్రానందోదయము: న 
మ్మిక్యత్రసనంబు, శుభనిమి త్తంబును, స 

త్పా(త్రకృతవితరణంబును 

బుత్రోాదయమందు6 దద్ద పొగడంగవలయుజా, 

ఉ. చిత్రము పోర విశ్వవిభుచే నసిపు _త్తింకం గన్నపుత్తు లు 

ద్య త్త్రిదళాకృతిం బడపి యొవనసంపద6 జెంది మంగళా 

మత్రము లై వెలుంగునెడ మంజులయు క్రిం దనర్చు దివ్యవా 

దిత్రరవంబు నింపొదవుందెమ్మెరలు౯- సురపుష్పవృషప్టీయుకా. 

15 మ౦ [తవ ర్త నము 

క. ఆగవాక్షము న_స్తంభము 

నగుగూథాభ్యంతరముల హర్మా కగ్రమహా 

నగశ్చంగంబుల మంత్రము 

దగు నొనరింసంగ ననుచు. దగు వర్థింసకా, 

మః అలుకం బోరికి నెమ్మి మై దరలుచోం (బ్రారంభణోపాయముజా, 
బలసంప_త్తియు, దేశకాలగతులుజా, భంగ|ప్రతీకారము కా 

ఫలసంసిద్దియు నిర్ణయించు టనునీపంచాంగమం|త్ర (క్రమం 

బులు తర్కించుచళుక్యనాథు వెర వొప్పుకా బూజ్యరాజ్య(క్రియకా. 

౧౨దా 

౧౨౯ 

౩౦ 

౧౩౫౧ 
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ఏ 

కావ్యాలంకార చూడామణే, ఉల్లా. ౩ 

16 దూత్యెవర్శనమాు 

స (ప్రతీిభయు. బర్ మంత్ర విభే 

దితయును( బతిర_క్రియును దితిక్షయు నిర్మూ 
ర్థతయును నవ్యసు సీతియు( 

జతురతయును దూత్యమునను జను నుతియింపకా, 

ఉత్తేజం డగువిశ్వభూవిభుని దూతో్యోదారసమ్యగ్గణో 
త్స త్తికా విశ్రుత మైనసంధి గనుభూప(శ్రేణియుకా దుర్మదా 
య_త్తస్వాంతత నిగహించు నరనాధొఘంబె వర్తించు న 

త్యుత్తుంగాచలచిత్రకూటములయందుం జెంది య[శ్రాంతముకా. 

17 సనురవ ర్త నము 

పటురథ కరి హరి భట సం 

ఘటిత వ్యూహాదికములు ఘనఫలకాపి 

స్ఫుటరుచులు విజయకారణ 

సటిహాడంబరము( బొగడ(బడు6 బోరాటకా* 

=. ఆమరాహీనరవంబు వీర సుభటాహంపూర్వికానాదము కా 

విమలా స్ర్రప్రతిఘభాతనధ్యనులు నున్నిద్రంబు బై పర్వ న 

(గ్రీమవిశ్రాంతికి మెచ్చి నారదుడు నర్తింపక౯ మహాయోధనం 

బమరుం జూడ? జళుక ్ రవల్లభునిళూరాటోపసముం జొపుచుజాం 

15 దో ర్వీ ర్య వ ర్ల నము 

అరుల( జన దోలి యో'ర్తుల 

నరుదారం గాచి హతులయడియాలములకా 

వీరుదంబుల. గైకొను న 

న్నరపతివిజయంబు కీర్తనము సేయం దగుకా, 

. ఆచతురాశ్వసంఘము రణాంగణసంభవ మా సువర్ష'పె 

టీచయ మాజి శ్యతువులు డించి తొలఃగిన వ స్తుసంభృతం, 

నీచతురంతయానముల యింతులు రాజతనూజ, లంచు మెం 

డై చని విశ్వనాథువిజయంబు నుతింతురు పౌొరకామినుల్. 

 యమయాంయ లమ కాకాని రయావాణడామునా. 

౧౨౭౩ 

ఇ౩౪ 

ఛాతి 

౫3౭ 

ాచెభో 



నాయికానాయక (వకర ణము TL 

మ. ఇటు లష్టాదశవర్ణ నాకలిత మై యేపారు కావ్యంబు నం 

తట దాటించి తదర్ధసంఘటనముం దర్కించి భావోదయ 
స్ఫుటభేదంబు లెజింగి తద్రసగతుల్ శోధించి యచ్చంపు మె 
చృ్చుటకుం దావల మె మై చళుక్యపతి సంళోథి ల్లి నెల్లప్పుడుకా. ౧౩౯ 

G&G, SE రాజపటీరనుధానుధాకర 

(థ్రాజితకీర్రి రామరభు రామపరాక్రమసం'ప్రవర్స్శి, యేం 

భోజహిక ప్రశావుయ, రిఫుతుతిభృత్కు_లిళంబు సత్కళా 

భోజుండ్య దానధూత నురభూజుండు భూజనపోషణుం డీలళా, ౧౮౪౦ 

క. సుండదరుం డఖినవవిభవ పు! రందరుం డం ఛేక్ష్వరాభిరాము(డు రామొ 
కందర్చుం డమందయళ | శృందనపరిలి _ప్పదిస్తజ్యవజుం డప్పుడు, ౧క౧ 

మాలిని 

అనఘ సుకృత ధర్ముం డార్య సం స్తుత్యశర్ముం 

డనల సంద్భళ తేజుం డగ్యచాతుర్యభోజుం 

డనిళరిపుళరణ్యుం డం[ధభూ పాగగణ్యుం 

డనుగత శివత౦ తుం డా ప్రమం తుండు క్: ౧౨ 

గద్యము 

ఇది (శ్రీమదుమారమ ణచరణారవించవందన నోవించామొత్య నందన 

వళుధ బుధవిభేయ విన్నకోట "పెద్దయనామధేయ విరచిత ౦ బెన 

కావ్యాలంకార చూడామణి యనునఅంశార శా స్త్రంబునందు 

నాయక నాయిశావివిధ వికేషలక్షణ 

(పబంధలక్షణోదావారణ సముచద్దేళ ౦ 

బన్నది 

ర శీమో లా స ము 



చతురోల్లాసము 

వ Pole 

కావ్య భేదాది పకరణము 

వ్ (క్రీవిశ్వేశ్వరకరుకా | (శీ/విలనీత నిష్కు..ళ ౦క చిత్తు (డు కీర్తి 

(శీ విశద చక వాళుండు | (శ్రీవి క్వేశ్వర నేం[ద శేఖరుం డదొప్పుజాం ౧ 

క. ఇ కతెఅ(గున నష్టాదళ వృత్తం బగు కావ్య మొప్ప విరచింప( దగుకా. 

మొత్త మగు నభిలబలసం । ప _త్తియ( గలవేళ సుకవి (ప్రతిభ దలిర్పజా. ౨ 

వ్ కృతిముఖమున దేవ నమ । స్మృతి యొండె, నభీష్టవ స్తుకీ రన మొండెళా, 
వితతాశీపదః మొండెను । బతిపొదింపంగవలయు భద్రాపేక్షకా, తి 

కావ్యమ హిమ 

మ. కవిసంపిద్ధపదంబు భావరసవిఖ్యాతంబు లోకోచిత 

వ్యవహారంబు నుదాత్త నాయకము శ్రవ్యంబుం జతుర్వర్ల సం 

భవసద్మంబును నై నకావ్య మిల నాపద్మోదృవస్థాయి మై 
కవిసంస్ఫూ_ర్రియు దాతృకీర్రియు6 దగం గల్చించు నెల్లప్పుడుజా. ౪ 

కా వ్య భేదములు 

య అట్టికావ్యంబు (త్రివిధ మై యతిశ యిల్లు 

నవని బద శ్రమయంబు గద్యాత్యకంబు 3 

గద్యమయ మొప్పు ఛందో నిబద్ధ మగుచు 
గద్యమయ 'మొస్పు వాక్యసంకలిత మగుచు, నే 

అపద్య గద్య కృతములు 

రూపకములు నాటకములు రూఢము లగు నా 

రూపమ చంపూకావ్యత 

(పొపించును, నాటకములు బహుళము లరయకా, = 
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: సర్షబంధంబు కావ్యంబు సంస్క ఎతమునం: 

tn చ 

em 

క 

చ్రాకృతంబున నాశ్వాసభాసురంబు, 

నాటకము లెల్ల నంకననాథకములు, 

గద్య ముచ్చా కస లంబకొంకంబ యం'డు. 

ఇటువలెనె ము క్రకాది | స్ఫుటతరచాటుప్రబంధముల లక్షణముల్ 

బటుమతి నెజటుంగుట సుయళో | ఘటనంబుల 'కెల్లంగుదురు కవినృపతులకుజా.రా 

ము క కాదులు 
జక 

* పరగు ము క్తక మేకపద్యంబు, పద్యద్వ 

యంబు ద్వికము నాగ నలరు, మూడు 

పద్యముల్ త్రికము నా భాసిల్లు, బంచప 

ద్యంబులు పంచరత్నంబు లరయ; 

గజమాల పద్యాష్టకము పద్యనవకంబు 

నవరత్న మాలిక, నలినమి(త్ర 

చూలిక పం(డెండు మధురపద్యము; లిందు 

కళ షోడశళ్లోక కలిత మైన, 

స స_ప్పవింశతి మైన నక్షత మాల, 

తెలియ ముప్పది పద్యముల్ (త్రిందాఖ్య 

మవల6 బంచాశడాహ్వయం బైదుపదులు, 

శతక మన నొప్పు మట్ పద్యశతము గూడ. a 

స్లోత్తరశతవద్యము 1 లష్టోత్తరశతక మనంగ నడరు(3 గవీం[ద్రుం 

డిస్ట మగు సంఖ్య జెప్పిన । దుష్టము గా దదియు'6 గర్గతుప్పిన చేయకా. ౧౦ 

ఉదాపహారణలతుణము 

. ధరం జాటుకృతులలోనం । ఐరంగు నుదాహరణ మను(ప్రబంధము, తద్వి 
స్పరలక్షణంబు బరువడి( | బరికింపంగం దగు నశేషభాషాకవులుజా. ౧౧ 

చతురశ్ర త్య (్రాది వి! తతయతి తాళములు గలుగుదళముల నెల్లకా 
గృతగుచ్చాను ప్రానం । బతులిత గతి నిలుపం దగు నుదాహరణములకుజా. ౧౨ 

+ సురభాషాది(ప్రాకృత । పరిభాషల నైన నితరభాషల నై_నజా 

విరచించుట యుక్త ముదా । హరణ మిలాసురముఖాదు లగుపుణ్యులకుశా+ ౧౩ 
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స్త్ 

? క్ర 

ర్ం 

కావ్యాలంకార చూడామణే, ఉల్లా, b=] 

విభ క్రలనమొబు పేర్లు 

ప్రథదూవిభ క్తి చొప్పడు వాణి నాగు "రెండవయది యట నాగ నతిశ యిల్లు6 

_ర్హి మూ(డవవిభ కిక బేరుు నాలవయది దేవలాభిని యండ్రు గృతుల( 
బంచమి పాణీ నాం బరయగు, షష్టవిభ కి పొటిల్లు సుకవులు మోటి నాగ, 

స_ప్తమి మి ఘోటికాసంటబ్లిత, సంబుద్ది సరసావళీనామ; జగతి వీని 

విభ క్షలడేవతలురి 

. కయినవేల్పులు *పీరావళియును 2గి ర్రి 
మతి కౌానుభగయును మణి ఉభోగమాలినియును 

మహా? కొగరావతియును కగాంతిమతియు( "గనుల 

యును కొిజయవతియు నాంగను నొప్పు నెపుడు, ౧౪ 

ఈ విదితాష్టవిభ చ రది 1 దేవత లాత్మీ యనామధేయ సమము గా 

భావింప దగినజభముల( | గావింతురు క_ర్హృనాయకద్వయమునకుకా. ౧౫ 

. మును కుభగణవర్గత( బ। ర్వినమాలిని యొండె. జండవృ త్తమ యొండెం 
మా అటో 

దనరింపవలయు( (బథమకు | ఘన కలికాష్టకత దర్గ కలికాయు క్తికా, ౧౬. 

- ఇం బడర(గ |బ్రథమాదుల। సంబుద్ధ్యంతములనై న సరళవిభ క్యా 

అంబనపద్యంబుల బిరు! దంబులు గలపొరుషములు దగ నిడవలయుకా. ౧౭ 

+ కళిక యేతాళమున( బరిఘటిత యయ్యె 
నుత్క_శికయును దానన యునుపవలయు, 

నంత్య చాళుర్ధికోత్కళికాఖ్య చూడ 

బడి చతుర్ధి యు. బోలె జాపట్టవలయు : లారా 

ఓజఃపదబహాళము వి ! (భ్రాజితపటుగౌడరీతిబంధురమును, ని 

చ్చాజాతరసవిభావ ఏ। రాజితమును గా నుదాహరణ దగు జెప్ప జ ౧౯ా 

నాయక విభవమునకు. గవి | నాయక చతురతకు భాజనం బగువద్యం 

బాయితము సేసి యిడం దగు! నాయతిగా( దుదలయం దుడాహరణలకుజా.౨౦ం 

సదళి 
ద 

* సంబుద్ధి విడిచి మును గల। నంబంధం బెడల కుండ స _ప్పవిభ క్యా 
డంబర మడరించిన నొడి! కం బగు సద్ది యనంగ గపులకుం జెప్పజాం 



షు 

$s 
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సరివిభ కుల సంబుద్దిసహిత గాగ | జెప్ప నొప్పారు6 బద్దళి సిద్ద మగుచు, 
అ య 2 ఢా 

ముకృసంబుది విషమవిభ కికలిత | దొనకృతియేరు విద్లశి యం. డ్రు బుధులు. 
వాటే గో అ యె వ యు 

ఉ త్వ ము అక 
ae) 

కేవలకలికాసంగతి. । గావించినకృతికి. దేరు కల్యాణి యగుకా 

వావిరి నుళ్ళుల్లక మది! యావల నుత్కళికతోన యదికిన యేనిజా. ౨౩ 

= గంథబాహుళ్య ఫీరుత్యకథన మిదియు 

ధర నుడాహరణాది వేదములు పెక్కు, 

తెలియు. డొండెడ మజికొన్ని తేటపయితుం 
బిటుపదార్దా ప్టిం జాట్నుపబంధములను, అ 

చిరుదావలళి 

బిరు శబ్దంబు విరోధో | తరము మహారాష్ట్రిభాషం, దత్సరిదవిధులకా 
బిరుదము లన జను వానిన । ధర బిరుదావళి యొనర్పం దగు నం|డ్రు బుధుల్. 
అతులకుల్మకమాగతము లై, భుజవిక్రమ సంభవంబు ల 

ప్రతిపదసార్థకంబు లయి, పార్టి వకర్ణకఠలోరకంబు లై, 
వితరణశబ్దపూర్వపృధథివీవర చిహ్నము వై తనర్వ్చు ను 
ద్యతబిరుదాళిచేత బిరుదార్భ్థము చెప్పుట యొప్పు నెప్పుడుకా. ౨౬. 

వినయ భుజవిక్రమక్రమ । ఘనవితరణ రణవిహార కరు ణాది కళా 

జనన స్థలు లగుగుణముల( । బెను పొంద6ంగ6 జెప్పవలయు బికుదావళికిజా,. 

సముచిత తాళదళమ్ములు ' సమధిక సటుగొడరీతి సందర్భములు కా 

సుమనోభాషం బొలుపుగ ! నమరింపు(డు కవులు ప్రాకృతాదుల నై నకా. లా 
పద్యదళ వాక్య తద్దళ పరిసమా ప్రి 

గదురుపట్లను నెడ నెడ6 గలుగవలయు, 

ధీర గంభీర జయ దేవదేవ యనెడు 
లలిత సంబుద్ధివచనంబు లొలయనవలయు, నీకా 

ఉచితవిభ _క్రికమును గుణ । రుచిరాలంకార రస నిరూఢము నాశీ 
ర్వచనంబును నగుపద్యము । రచియింపంగ వలయు మొదల రంజన మొప్ప కా, 



కావ్యాలంకార చూడామలణే, ఉల్లా. లో 

గు చ్చ ము లం 

- మెం డగు దళములు నాలుగ! యొండెను షట్క_ంద యొండె నుండ(గ(దుదప్రై 

నుండును గద్యము నెనిమిది | యొండెం బదియాటు నొండె నురుగుచ్చములై + 

* ఇడ( దగు నూతనయతిసం । గడి దళములు నాలు గైన6 గడ నాఖైనకా 

బెడ. గగువర్జానృ త్తులు | వెడలింప(గవలయు నం1డు విరుదావళికిణా. క౨ 

+ దింధురముగ ని ట్రతుల | స్కంధచతుష్క_ం౦బుచేత ( గవి విభుని యళో 

గంధాధివాసితాశా | వింధురముగ దీవనల విశేషింపం దగుజా. - 338 

చక వా ₹ ము 

న పద్యం బొక్కట్ మొదలను । గద్యాష్టక ముచిత దీర్హ గతి గబ్బముల కా 

హృద్యదశళాష్టక మిడిన న | ముద్యతమగు6 జ(క్రవాశమూహింపంగకా. ౩౪ 

. వరున నాదినుపద్యాంత వర్ష యుగళ 

మంత్యవాక్యాదిమాక్షర యమళకముగ 
నిడి, చతుఃస్క్రంధములయందు నిట్లుచెప్ప 

నచ్చముగ6 జ(క్రవాళత్వ మబ్బు. గృతికి. తెణీ 

కవినామనాయకస్వ । _స్పివచఃకవి తాద్యపద్యశిఖరంబుల ది 

లవ మైనవర్ణయుగళం । బవిరళముగ నాద్యమునకు నాద్యుక్షర ముల్. 3౬ 

గు చ్చ తతి 

తొలి తొలిపద్యమున( జతు । ర్లళశమును నట పల్ల వద్వితయ మంతమునజణా 

గలఘనపద్యము నాలుగు । దళముల నన్నింట గుచ్చతతి యన వలయుకా. ౩౭ 

కలయంగ సంబుద్ద్యంతర । ముల నునుపంగవలయు నందముగ జయ జీవో 

జ్వల దేవాదిపదంబులు | నలి నిడుచతురు త్తరంబు నలుమాతజై నకా. తెరా 

చతు ర్భృ చద ము 

ఇదియె చతుర్శద్రం బగు ! సదమలధర్మార్థ కామసహిత స్తుతులం 

బొదివికొని సర్వరీతుల । విదితం బగునేని శాస్త్రవిదులకు నెక్కుజ. ౩౯ 

*రగడ 
. సరి యౌ పదిజేకులచేం ! బరువడి నుత్సాహవృ_త్తపదయు గళముచే 
నిరవుగ వడిిప్రాసంబుల । నరుదుగ రచియింప రగడ యగు దగువృ త్తికాం 

* ఇందు యడు-గాన లక్షణములేదు, 



రా 

కావ్య భే దాది (వకరణము 

మంజరి 

శృంగార ప్రాయముగా । రంగద్ద్విదళిన పొనంగ రచియింపంగా 

శృంగారమంజరీకృతి | సంగత యగు సకలరాగ సంభృతరీతిజా. 

దండకము 

ఛందోభవలక్షణగణ సం | దోహానిబద్ధ యగుచు [శ్రవణానందా 

మందాను[ప్రాసంబుల నందం బగు దండకము మహాకవికృతులకా. 

ఇవి యెల్ల ను నానావిధ । కవికృతశాస్తములచేత 6 గల్సితములు, పె 

77 

బాణా 

ఇ 

క్కు.విధంబుల( జాటుకృతి | (ప్రవరంబులు పరగు నెటు(గంబడు నొండడలకొాం 

3 ఆపూర్ణ లక్షణోదాహరణావలి యుల్లంబునకు నింపు నొసంగదేని 

విరుదావళీముఖ్యపృథుల(ప్రబంధౌఘములు దిగంతంబుల (మోయవేని, 

పటుచతుర్భ దాదిభవ్యచాటూ కులు నృపతులవీనులు నిండ వేని, 
మధురార్థదండక మంజరీమంజుత బుధుల నింపుల మూరి బుచ్చదేనిం 

. గెరలి చని ముక్త కాదులు కీ ర్రిలతల. 
జక్రవాళా;ద్రిమీ(దికిం జాంసవేనిం 

గడంగి మెచ్చునె యొకపాటిగంతచాటు 
చాటుకృతులకు విశ్వేశచ[క్రవ ర్ట, 

(పౌ ధా న్య ములుతి 

ఆరయ వస్తురసాలం । కార(ప్రాధాన్యవృ త్తి. గబ్బంబులు “పెం 

పారు (దివిధార్ల ఘటనల । ధీరులు పరికించి వాని. దెలియంగవలయుక్షా, 

1వస్తుపాధాన్యము 

వేడుక విశ్వేశు(డు శివ । చూడామణికులమునందు సుస్థిరుం డగుటకా 
చూడ? గనకాద్రికవకుం ! గూడక యవ్వెండికొండ కొండిక యయ్యేకణా. 

ఓర స(పాధా న్య ము 

- వలిచన్నులు నగు మొగములు 

దెలిగన్నులు మెనిజిగులు తియ్యనిపలుకుల్ 

సలికపు నడుములు మరుతూ 

పులంటబ్రోచు. జళుక్యవిభునిపొలంతుల కెపుడుజా. 

v౪ 

జగ 

రాజా 

౪౩3 
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8 అల౦కార[పాధాన్యము 

క. తగ విశ్వేశ్వరుచే సిరి | నెగడిన సత్కవులు దాననిపుణత( గర్హుకా 
నగుదురు, కల్పమహీజము( | దెగడుదు, రదలింతు రమర ధేనువు నై నణాః 

అం ధ్రవాంంండ్రేస్ర కక ఆను 

స్సు రణములు 8 

తే. తనర శబస్ఫురణము 2నర్లస్ఫురణము 
ద ధ 

కానుభయవిస్ఫురణము నన నుల్లసిల్లు ; 

ని త్తెబంగులు మూడును నెఖుంగగవలయు 

జారుశబ్ల్దార్భ్థ గౌరనశక్తి వలన ఇకా 

1కబ స్సు రణము 
a 

కంఠీరవకరిన భటా । కుంఠితకంరా ర వావకుంఠితరణ సో 

ల్లుంఠనములు సురవనితో । త్క_ం౦ఠం గావించు విశ్వధరణిపు సేనల్. ౫0 

శ్ర - 

2 ఆ ఆ! స్ఫు రణము 

తన రెడుఖడ్డధార మును (ద్రావినవారి విరోధిభీరులో 
చనముల నుప్పతిల్లి కడు జక్కనివాహిను లయ; నైన న 

య్యనువున( (గొత్త పెండ్రకొడుకై మది నుబ్బుచునుండు సాగరుం 

డని. గరవాలభై రవు మహ త్త్వము చిత్రమ కాదె యెప్పుడుకాః 3౧ 

రిఆ భయ స్సు రణము 

చ 

డ్ ర 

లాటీ యూటీ వరాటీ లలితకుచతటీలగ్న పాటీరచర్చం 

బాటించుం, జం|([ద్రకాంతోపలముల( గర(చుకా, బర్వి చ(క్రాదియందా 

ఘాటోద్యతై_రవాస_క్రములుగ నదులం గట్టు గంధానుబంధి కా 

జాటు (శీతోడ విశ్వేశ్వరుని సితయశశ్చం (ద్రికానార మోలిజా. వాలి 

పీ య్య 

క, మృదుతరమై యొం డొంటికిం.! బదమి త్త్రత గలిగి నొడువుపలుకులలోన కా 

చొదలెడు నర్భం బెనట ; నదలించి శయించు శయ్య యనగా నదివో, ౫౩ 
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చ చతుర చళుక్య విళ్వవిభు చారుగుణంబు లరాతిరాజిరా 

జితనయ హేతుభూతము, లశేషవిశేష విహార విక్రమో 
చితరతు, లార్యవర్యలకు జీవిత, మంచితసంచితాగమా 

తతమతి భారతీవదనదర్పణ, ము త్త్రమదర్పసంపదజా. ౫౪ 

పాకములు బై 

క, పొక మనంగా నర్గని | రాకులగంభీరయు కక్రిః యది యిరుదెజంగైై 

లోకమున బేర్చు ద్రాక్షె | పాకంబును నారికేకపాకము ననగకా. ౫% 

1(చాజాపాొక ము 

క, బహిరంతః స్ఫురితార్డో । పహితరసప్రసర మగుచు( బద్యము సుఖసం 

(గహపద మెచ్చట నదివో! మహి ద్రాకెపాక మనంగ మధురం జెపుడుకళా, 

శా, లీలా మన్మథ మంథరంబులు6 గచాలీ లాలిత (భూలతా 

కూల శ్రీలు గపోల ఖేల దుచి తాకూతానురాగరెబులకా 

సాలస్యంబులు నై నకొతుకపరీతాలో కజాలంబులజా 

దాలారత్నము కీలుకొల్పె ముద మొప్పకా విశ్వభూపాలుషై * ౫౩ 

9 నారికేళ పాకము 

క, అంతర్లూ డార్థసర । స్వంతం బగువాక్యగొరవంబు మసీషా 

వంతులకు నెక్కు_( గవితా । భ్యంతరముల నారికేళపాక మనంగకా. 

శా, హృజ్ఞాతుండు నటుండు వోలె నదె విశ్వేశ క్షమాభ ర్హకుజా 
లజ్ఞాకాండపటంబుచాటున వధూ లావణ్య లాస్యంబులకా 

సజ్ఞాతంబుల( జేసి చూపెడు లసత్పారాంగహారాళిచే. 

ఐజ్జం గొందజు కామిసీమణులు కుహ్యద్దర్పలై చూడగా: కళా 

అర వృ తులు ఓ 
య్ paar.) 

ఆ, “ముఖ్య 2లక్ష్య తగ “అములును కవ్యంగ్యంబు నా 

నరవ రనంబు లయ్యె నాలు; 
ర గ్ 

వానివలన( గలుగు వాచ్యభేదంబుల 

నరసి తెలియవలయు నం(డ్రు బుధులు. ec 
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పు ముఖ్యా రో 

ర్, సువ్య కిము సరళంబును 

నవ్యాజము నైన యర్థ మగు ముఖ్య మనకా 

(శ్రవ్యముగ నదియు జాతి 

ద్రవ్య గుణ క్రియలచేత దగు నాల్లనంగజాం 

రము (1) అ జ్యూ ర 

ఆ, ఊపహానీయ లక్షణో పేక మగునర్భ 

మరయ లక్ష్య మనంగ నతిశ యిల్లు; 

గంగయం దనంగ గంగా తటంబున 

గలిమి6 జెప్ప (జాలు కారణమున, 

(క) గాణా న్ ము 

క* గుణ సాదృశ్యంబున ను 

ల్పణ మగునర్గ ంబు గొణఫణితము, గడు భీ 

షణహరి యానృపుం డన ద 

ద్గుణ మగువి క్రమము దెలియ దోంచుట చేతజా. 

వ రము (4) ఫం గా ల 

ఆ. ముఖ్య లక్ష్య గౌణముల యర్థముల( ద్రోచి 
యితర మర మెనట నింపు నొనంగు 

వ్యంగ్య మండు, కైరవంబులు విరిసె నా 

గమలవై రి పొలుపు గానంబడుట, 

ధ్వని 

కం పొకాదికృత వ్యంగ్య | వ్యాకీర్లంబె న కావ్య మది యతమ మె 
కఫ రూ అణాల ర 

చేకొనంబడు మధురార్థ ! శ్రీకము ధ్వనియనెడునెసముచేం జెలువొందుళా. 

ఊఉ (ప్రీతిం జళుక్యవల్లభుండు పృథ్వి వహించి గుణాఢ్యుం డైనచో 

శాతమదాష్టదం తులు వశావళతకా జరియించే, ళూలికిం 

జేతుల భూషణస్స్ఫురణ( జేకొనె, వార్డులు గో త్రభూధర 

వాతము నిల్వనయ్యెం గడు మాన్సడె నిర్ణర పాదపంబులుకా. 

౬. ఎవ 
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కావ్య భేదాది వకరణము 

న క గాహకములు 
తాత 

నర్దవిరోధ లిం గాచిత్య చేష్టలు | పరళబ్ద సన్నిధి ప్రకరణములు, 
దేశ కాల క్రమాదికములు శ । బార్ల కలి తానవచ్చేద కల్పనములు, 

శి! 

౧. విహితసంయోగంబు విప్రయోగంబును | సామర్థ్యమునుసాహచర్యకంబు, 

స్మృతి హేతుకములు విశేష వాక్యన్వర ! వ్యక్తులు నాగం బర్యాయగతుల, 

* నలరు నన్నింట నర్హంబు నవగమింప 

దగు ననేకార్ణయుతము లై తనరుశబ్ద 

సంతతుల కర్ణసంధానచతురు లెల్ల) 

నీంకం దద్య ఎత్తు లెణి(గింతు నెజబుంగవలయు. 

కావ్యవృత్తులు 

ధీకస్తుత కై శికియును । నారభటియు సా త్త తియును నట భార తియుకా 
జారుతరవృత్తు లివిశ్చం । గారాదిరసంబులందు. గరణీయంబుల్. 

3౭కి 

= సకల సుకుమూర మభురార సరళ రచిత 

బికీవ్య త్తి; శృంగార కరుణ రసము 

లధికసుకుమారములు, వాని నగు నొనర్చయ? 

గైశికీవృ త్తిచేతన కవుల కెల్ల. 

దళవిందీవర నుందరంబులును, నంతణొతుకాంకూర సం 

వళిత'స్నెహములుకా (బ్రసన్నములు నై వర్తిల్లు నాలోకనం 

బు, లుపేంద్రాత్మజు నిందువంశజు( గళాపూర్జాత్మకుం జూచుచోం 

బొలిచెం బొల్లికి సానురాగరస సంపూర్ణంబులై య త్తణికా. 

ఆరభటి 

వ జరభటీవృ త్తి యనంగ | నారూఢాభ్యుద్దతార్డ , యత ్యద్భుతము 

రొద్రము వీభత్సము । నారభటీవృ త్తి. జెప్ప నగు నీరెండుకా. 

. అతికుస్య తృరగండభై రవ మహోద్య త్ఞడ్ల ము[గ్రాకృతి౯ 
(బతిపక్షప్రకరంబు నొంచు, నల(చుకా భంగించు, దండించు ను 

ద్ధతి నుగ్గించు, వధించు, వ్రచ్చుః యమదోర్టండ (ప్రచండ(క్రయా 
గతి రూపెంచు, నటత్క_బంధమయ సంగ్రామంబు ఫీమందబుగాకా. 

£0 

చెల 

తలి 
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భారతి 

తే. భారతీవృ త్తి కై నకల్పనము చూడ 
నర మించుక సుకుమార మై తనరు; 
నల్పమృదువులు హాన్య శాంతాద్భుతములు 

భాంతీవృ త్తిచే_ జెప్పంబడు నవియును. 

మ. అతికందర్పము రూప, ముజ్జి తపుపర్వానోకహం వీగి, నిం 
దితచం(ద్రద్యుతి కీర్తి, గర్హితసురాద్రిస్ఫూ ర్హి చైర్యంబు; కుం 
తితకంకీరవ ము(గవి క్రమము, వర్థింపం జళుక్యావసీ 
పతి; కీయద్భుతవృ రక్త 'మేనృపులకుకా బాటిల్లునే యెచ సటకా * 

పా త్త § త్రి 

శే, సాత్త్వతీవృత్తి నాంగ నీషత్ప9గల్భ 

సార్థరూపిణి; వీర భయానకములు 

సీషదు _కిపగల్భ సమీహితములు; 

సాత్త ్ యతీవృ _త్తిచే వీని జరుపవలయు. 

మ. అతిదృప్యు త గ్రార్ వాలభై ర వపతాకాధీలకో లధ్యజా 

కృతులం జూచినవీరు లుబ్బుదు రొగిం గీర్వాణలోకార్డు లై 3 

సతత త్ర/స్తులు దూలిపోదురు మహో లాగకూటార్థు లె 

గతవిద్వేషులు విశ్వనాథ వినుతు ల్లావింతు రాత్మార్థు లై. 

కావ్యరీతులు 

తే. అఖిల కావ్యంబులకు రీతు లాత్మ యం[డ్రు; 

(పాణదశకంబు వావికిం (బాణ మరయ : 

ధర నలంకారమతవిభేదముల నవియు 

బెక్కు* లొక కొన్ని తగం గానిపీంకుం దెలియ. 

క. ఈిడిత లగు 'వైదర్భీ 1 గడీ పాంచాల లాటీకా రీతులు కొ 

వ్యాడంబరకరుణార్థ క్రీడల | జతురాహ్యయముల( గృత కృతులచే ఇ. 

3౩ 
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గుణములు 10 ((పాణములు 

(క్రమమున నొదార్య క్షే । శములును సుకుమారతా (ప్రసాద మధురతా 

సుమ తార్థవ్య కో్యజ ) స్పమాధి కాంతులును దగు దశప్రాణము లై* 6౯ 

(1) ఉదారత 

వినుత నుశబ్దార్థ ంబుల( | దనరు గుణోత్మ్క-_క్షణం బుదారత్వ మనళా 

జను; నది పూరణబహుళత | ననఘక్షాఘోదయమున నగు గల్పింపజా* ౮౫ 

(2) శే హ ము 

అకిథిలపదబింధం బై । విశదాల్ప,ప్రాణవర్డ విస్పష్ట్రం దై 

కుశలగతి నొప్పు శేషము I విశేషకాన్యముల కెల్ల విభవపద మై. రా 

(కి నుక మారత 
(శుతిసుఖకర వరంబుల 1 నతికోమల మైనరచన మలవడు సుకుమా 

రత నాంగణ | న్లిష్టకాప్ర న్మృతివాదపటిషస్టనుతుల జేకొను నదియుకా. రా౨ 

(కు ప సాదము 

. లలి. బదములతో నరము । సలలిత మగు నెచట నది ప్రసాదము కృతులకా 

నలిపపుంబయ్యెదలోనజా | దొల(కాడెడు వలుదచన్నుదోయిని బోలెజణా. లకి 

(కుమాధు ర్య ము 

పటుబంధంబులు, మృదుల । స్ఫుటవిన్యస్తాక్షరములు(౩ బూరితరస సం 

ఘటిత పదార్హంబులు, నె ।చ్చట నగు మాధుర్య మనగ జను నది గృతులజా. 

(సమత 

దొరశొన్న కొలది విడువక । చరణపదార్థములనడక సరి సాగెడు వి 

స్ఫురణ యది సమత యన. జను, । నరయం గుకవులకు నంద దది పరికింపకా. 

(1) ఆర్భవ్య క్తి 

= తనర.( గ్రియా కారక యో । జన మ_స్హ్లవ్య స్తసరణి( జనకుండ యథా 

జనితాన్వయముగ. “ జెప్పిన గనదర్లవ్య కీ నాంగం గవితల నొప్పుజా. రాజ 
థ లి 

(క) ఓ జ స్సు 

ఓజోగుణ మనంగా వి । భ్రాజిత మగు బటుసమాసబాహుళ్యము రా 

రాజదను(ప్రాసాక్షర | భాజన మై యొప్పు శబ్దభాసుర ఫణీతీజాం రాతి 



84 

కం 

కావ్యాలంకార మాడావాణే, ఉల్లా. త్రో 
న్స 

(9) సమాధి 

న్లావరజంగమధర్శ్మవి | భాతచరితములు వీడుపడక రసార్డ 

చావిర్భావము అగుటయ । భావింప సమాధి యన6గ6 బరంగుం గృలులకా.౮ారా 

(10) కాం తీ 

+ లోకవ్యతిరిక్తార్ల | శ్రీకలితయు నూతనప్రపిదవిరచనా 
అతి థై ఠా 

పాక కమనీయయును నగు । నాకబ్బముసొబగు కాంతి యన జను(గృతులజాం 

వ 

రీతుల లతణోచాపహారణములు 

1వైదర్శి 

* ప్రాణదళక యుక్తి నల్ప భూోషముల వ 
ర్లద్వితియబహుత గలిగి ద్వి (తి 

పదసమాస యైన బరంగు వై దర్శి, స 
మాసరహిత మైన మధుర యం:'డు ఇ భాం 

~ 

=, భుజమున విశ్వభూవరుండు భూభరముం దగ. దాల్బెం దాల్చినం 

గజ్యభుజగేంద్రులుకా గుధర కచ్చప ఘోణులు( గామిత క్రియా 

భజనమునం జరింతు రని ప్రస్తుతులం (బసరించుచున్న యా 

ద్విజ యజనంబులం (ద్రిదశతృ ప్రి సమా ప్రి వహించు నద్దివిజా. జాం 

Va a 

* ఘటితసమాసోదృటపద | పటలయు నోజ స్స్పుకాంతి భరితయు ఘోష 
స్ఫుటవర్షయు నిబిడాక్టో ! త్కటయును నౌ గాడరీతి కల్పిత కృతులకా. జావ 

. కుభ్రాదభ పరిభమ త్ప్పటుయళోజ్యోత్స్నా సరిత్సారితా 

తిభ్రష్టాధి తమస్పమూహు లగుధాత్రీభర్తలం బోరిలో 
విభ్రాజిల్లుచళుక్యవిశ నవిభుదోర్వి క్రాంతి పెం పొంది తా 

న భ్రద్వీపవతీతరంగములలో నాడించు6 (గ్రీడాగతికా. కా 

క్పాం ఇవాలి 

ంచషపదక సమ _స్తత( । జంచ న్మాధుర్యకాంతి సంచర దోజ 
అబాట్ 

్పంచిత సుకుమారతలను | మిం చగుం బొంచాలరీతి మృదులాకృతియై. ౯౭ 

A 

ర్ 
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. చతురోదార చళుక్యనాథకర శికాజాత రేవాసుధా 

లతలం (గ్రాలెడు చారుసాయకనటీలాస్యాంగహారాదు ల౯ా 

(బ్రకిగా నిచ్చట జూచి తత్పరిచితికా _బాపించు శూరారు ల 

(కుత రంభాపరినృత్య కృత్యముల నచ్చో. జూతు రచ్చందుగకా. 

4 లాటి 

+ ఏతదుక్త త్రిరీతి సమేత యగుచు 

నల్ప ఘోషాక్షరములచే నతిశయిల్లి 

తనరు సంయుక్త వర్ణముల్ తజుచు లేక 

వెలసెనేనియు లాటికావృ త్తి యం|డ్రు. 

అనిశంబుం గరవాలగ్జై రవుని పాదారాధనం బొప్ప. జే 

సినవారుం |ద్రెద శాంగనాదయితు లై జీవింతు రిచ్చోటం జే 

యనివారుం |డ్రిదశాంగనాదయితు లై జీవింతు రచ్చోటు నం 

చు నిరూపింటురు విశ్వనాథవిరుషస్తుత్య ప్రభావం చిలకా. 

wn * తనరు శృంగార హాస్య శాంతములుం గృపయు( 

దనరు మాధురగుణమున( దగును జెప్ప; 

నద్భుతము కొద వీర భయానకములు 

నమరు వీభత్సరసము నోజమునం జెప్ప. 

85 

జాతా 
లే 

సకలరసములు( (బ్రనాద ! ప్రకటిత ములు, దక్కి యున్న ప్రాణము లెల్లణా 

సుకవుల కుచిత నియోజ్యము 1 అకలంకత నెలింగియొనర నమరింపనగుకా: 

- ఇప్పగిది సులక్షణముల । విప్పగు కమనీయ కావ్యవిత తులు గెకో 

నెప్పుడు నీచి త్రమునన 1 చొప్పడు శీతాంశువంశచూడారత్నా. 

+ మనుమో పేందలే నూజ్కనూరిజన తానుందారభూమోజ, భూ 

జనర జాచతుర।తీవర, వాదయా సన్నో ల్ల సద్భర్ల, దు 
నా a 0 

ర ఇకికాచణయు కదండ, రిప్రురాజన్యాబ జేదండ, చి 
ళా అనె a 

జని తొ శేప.3 శాఫిరాను సనురసాణు(ప కార కమా ! 
జ థి 

శాం 
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క, నందక పాణీ పరా[కవు ! నంది వువో కాళ తుల్య నవ-శెవకళా 

నందోదయకద జగడభి నందిత సత్కీ రి శోభనస్థిరమూ ద్ర! వాం 

మా లొని 

చేతంరగుణగరిసా సర్వదిద్యా వరి స్టా 

(శుతివిహిత -దరి తా హరాకైని న్యాళి జె (ఆ 

ధృతివిభవజయం తా ధీరవ నాబ్టవ సంతా 

విత త ధృతిన గేం దా విశ్వభూ పాల-చం డాం రం జె 

గద్యము 

ఇది ఉశముదుమారమణ -చరణారవిందవందన గోవిందామాత్య నందన 

ఐబివిభబుభవిభేయ విన్న కోట "పెద్దయగనానుెధేయ విరచిత ల-జెన 

కావ్యాలంకార చూడామణి యనునలఅంకార కా _స్త్కంబునం 

(దివిధ కావ్య చాటు పబంభలతణ వృత్తి క్తె 

టపముఖ్లు నానావిధ విేపహు 'సముచ్హేళం 

అన్నది చతుర్ణోల్లాసను, 

డ్ బట్ట 



పంచమోల్లాసము 
రీ థిరేదం— 

అరాలంకార(పకరణము 
థి 

క (శీకాలీపతి పదనా | భీకన్మ ఏతీలోలచి ర్త లీలావిజయ 

(శీకర పలజలరాశిను | ఛధాకర చాళుక్య విళ్యధ రణీశా థా | ౧ 

ళా, కాన్య(శీల నలంకరించుట నలంకారంబు లై చాల క్రో 

తవ్యార్థంబుల నొప్పి పూర పకృతసందర్భంబులం బెక్కు. లు 

ద్భావ్య(ప్రో కుల *నాజు ముప్పదియు నై భాపిల్లు వానిం గవి 

_స్తవ్యాద్యు క్రపదన్వరూపములుగా సాగింకు శాస్ర్ర(క్రియకా. ఎ 

వ. అది యెయ్యది యన౭గా — 1 స్వభావాభ్యానంబును. క నుషముయు? 

= రూపకంబును, *దీపకంబును, కొ నావృ త్త్యు, ఆ నాాక్షేపంబును, 

ష్ నర్జాంతరన్యాసంబును, . వ్యతిరేకంబును, అవిభావనయు, 19 సమా 

సోక్థియః. 13 నతిశయో క్రియ, *2నుత్సేేక్షయు, ౩౩ హేతువునుం 
కెళన్సదారంబున్తు ఇక సూక్షుంబును, 16 లవంబును;, 1” (గమంబును, 

5 _పేయస్కంబును, 19 రసవంతంబున్కు 29 నూర్గప్వియు, 23 పర్యా 

యోక్రియ, 22 సమాహీతంబును, ౫౩ నుదాత్తంబును, హీ నవపహ్ము 

శయ, 25 6 సష్టంబును; 26 విశ్లేష్లో క్రియ =” దుల్యయోగితయు, 

2౩ విరోధంబును, 29 నృవ్రస్తుత స్తుతియు, ౩9 వ్యాజన్తుతియు, ౩౩ నిదర్శ 
నంబును, ౨2 నహో క్రియ, ౩౩ పరివృ!త్తియ, ౩* నాశీర్వచనంబును; 
౩5 వక్రో క్రియ, ౩6 భావికంబును నన నర్థాలంకారంబులు ష ట్తింంళ 

తృంఎకారంబు లై వ ర్తిల్లు. _.. దత్స్వరూపోదాహరణంబుల సరిపొటీం 

జెప్పుదు. నందు న్వభావాభ్యానం బెట్టి దనిన. వ 

పండితారాధ్య చరికలోను నన్ని చోడునిలోను 86, నరసళభూ పొతీయమున 70. 
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1స్వభావాఖ్యానము 

క. జాతి గుణ (ద్రవ్య (కీయ । లేతెటిగున నుండు నట్ల యింపుగం జెప్పజా 

(బీతి స్వభావాఖ్యానము । జాతి యనం బరంగు నదియు శౌ స్త్రజ్ఞులచేకా. ఈ 

శా. నీల్యశీలం దనర్చి నిర్మలము నై ని స్హంద్రసౌరభ్య మై 
చాలం బేశలరూప మె చులక నై శాతోగ్రధార్యాగరే 
ఖభాలంకారిత మై దృఢత్సరుసముద్య న్మే ఖలాబద్ద మె 

వా లొప్పుం గరవాలభై రవజయావాల[క్రియాశీల మై, x 

క. జాతీ గుణ (దవ్య క్రియ। లాతతజీవితము లందు రార్యులు శాస్త 
(వాతములకు సత్కవితా | జాతములకు; వీని బొసంగ జనుంబో నౌడువకా, 

2ఉ4ఉ పమ 

క. గుణ ధర్మ కర్మములను ! ల్బణ మయ్యెడువ స్తువునకు( బరువడిం దుల్య 

ప్రణయనము జేయు నెయ్యది । గణుతింతురు దాని నుపమగా బహువిధులజా. ౭ 

శ్రా చాళుక్యక్షితిపాలు( డొప్పు ననిలో కకుండునుంబోలె; దం 

భోళి క్రీడ దనర్చు ఖడ్ల, మసుహృద్భ్ఫూషాలక[్రేణులుం 

గూలుం గొండలభంగి, నంబరనటత్యో_లధ్వజంబుం బౌరిం 

(గాలుం గాలవలాహ కాకృతి సురవాతంబు గీర్రింపంగకా, @ె 

ర్, సతత (పతిభోదయసం 1 గతి నుపమానోపమేయ కల్ప నములయం 

దతిచతురకవుల తలపుల | బతిపా ద్యోపమలు పెక్కు.భంగు లెజుంగకా కా 

క. లింగంబుల వచనంబుల । భంగులు, హీనాధికత లపాటియు, వీడ్సా 

టుం గదిరిన నుసమకు నిం । పుంగలుగం జేయు నం|డ్రు బుధు లుచితో క్తికా*౧౦ 

తే, అరుగుచున్నా(డు పేడివాం డతివపోలెం 
బలుకుచున్నది పురుషునిపగిది నింతి, 
(ప్రాణములు నాకు నీత డుపార్టితార్డ 

మిన్నివిద్యలు ననినను నెసంగు నుపమ. ౧౧ 

క. దేవా సీ చందనంబున । దేవేంద్రుం డొప్పుః నచట దినకరుగతి ను 
ర్వీవరుండు తేజమున సం | భావితుండన నుసమ చెల్లు. (బౌఢ(ప్రియమై. ౧౨ 



bY 

we 

స్త 

అర్థాలంకార (వకరణము 89 
థి 

నిపుణులచెవి 'కెఅబజ మగు । నుపమలు నొకకొన్ని గలవ యొక్కొకచోటకా 
క్షపవోలె జముండు కృష్ణుండు । విపినంబునుబోలె వనధి విపులం బఐన6ంగకా-౧౩ 

* హాంపివోలెం జంద్రు. డవదాతుండు; నభంబు, 

కొల6కులట్లు విడము, కుక్కవోలె 

నించు బంటు పతికి, నినుంటోలతె ఖద్యో్యత, 

మనెడు నుసమ లపహసనకరములు. os 

సంకాశ సీకాశ సన్నిభ (ప్రతిరూప తుల్య (ప్రకాళాభ తులితములును 

'ప్రత్యనీక ప్రతిపక్ష సమాన ప్రతిద్వంద్వ నిభ నవాతీయములును 
సదృశ సదృ కమ సంవాది స్నపభపతిఏింబ కోసమా (ప్రఖ్యములును 

*సహలక్షణ (పతిచ్చంద వరోధిసదృక్ష సపర్ష సపక్షములును 
వా 

* నుపమి తానువాది యుత సరూప (ప్రతి 

నిధులు ననగ బెక్కువిధములైన 

ఛశబములును, నటి సతి యాసదబులు( 
చ టె 

దొలుచుచోటం జెప్ప6 బొసంగు నండ్రుః ౧౫ 

దొరయు గెడ జోడు పోలిక ! సరి సంగడి యుద్ది యాడు సాటి పగిది నా 

గరల్ యనం జాడు చందం । బొరసు పరును నాగ నుపమ కొప్పుంజెప్ప కాంగె౬ 

8రదూపకము 

ఉపమానంబునకును న । య్యుపమేయంబునకు రూపయోజన "'మేకో 

ల్లపిత మయి వెలుగు నెచ్చట( | (బ్రపంచితము రూపకంబు బహునిధలీలజా*౧౭ 

చారువళుక్యవిశ్వనృపచంద్రుని నిర్మలకీ ర్రిచం[ద్రికా 
సారముచే సుహృత్కుముదసంచయముల్ విలసిల్లు, గర్వదు 

ర్వారవిరోధివారిరుహవారములుకా ముకుళించు, నుల్లస 

త్వ్పూరిచకోరసంఘములు సొంపు వహించు, ధరాతలంబునజా. ౧రా 

* ఇది ప్రసిద్ధ రూపకాలంకారం; బిందు (భాంతిమ దలంకారంబునుం గలి; 

దది యెటనిన:ః నొ 
ట్. 

* తద్వ జేశార్భ సాంతత్య సాధర్మా్యాను రూాప కా భేదనిరూపణములు_ పా, 

KA—12 
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(భాంతిమంతము 

క. కవిసమ్మతి నారోవ్య | ప్రవణానుభవంబు (భాంతిపద మగుఆ దత్సం 
భవ మయ్యెడుదానికిC జే; రవిరళముగ (భాంతి మంత మనఃగా6 బర(గుజా.౨ల 

క. చంద్రాన్వయు. డగువిశ్వన । 'రేంగద్రుని సత్కీర్తి దీప్త వేపారుటయుకా 

సాం[ద్రతరంబుగ నెల్లెడ( । జం(ద్రశిలాత తులు పరగు సద్రవ అగుచుకా. ౨౧ 

క్క సుకవినిరూవణములచే. | (బ్రకటిల్లుచు రూపకములు బహులాకృతు లై 

వికసిల్లు, వానితెఖ6గులు ! వికటంబులు చెలియవలయు వివిధన్య తులకా. 9౨ 

శీ డీపక్రము 

క మొదలను నడుమను నొండెకా । గదిసి క్రియాపదమ యొండెం గారకముండెళా 

బొదలి తదర్హము దెలిపెడు । నది దీపకమన6ంగం గృతుల నందం బెపుడుః౯ా.౨8 

శా, కావించుం గులధర్మ మెప్పుడు. జళుక్యక్మావిభుం డొప్పుగా 

'దేవ(శేణి మదింపు దిక్క_రులు మోదింసజాః ధరాభారభృ 

దాన వాతము నంతసిల్ల భుజగేంద్రప్రీతి సంధిల్ల న 

వ్యావిర్భూతపృథుం డితం డనంగ భవ్యశ్రవ్యకీ ర్తీశుం డై. ౨౪ 

అం త్య దీపకము 

క. నల నహుష భరత భానుజ ! బలిఖీదులకు సాటి పాటి తులితు( డ 

గలికుండు గెడ సదృశుం డన । వెలయుం జాళుక్యవిశ వైవిభు( డెల్లిడ లకా.౨౫ 

మధ్య దీపకము 

మ. కవిసంఘంబులకుకా బటీర పటికా కన్తూరికా చేటికా 
వివిధ శ్రీల విభూతియుజా విజయముకా విశ్వేశ్వరుం డిచ్చు బో, 

భువి సర్వజ్ఞుండు శంకరుండు నగుటకా భోలించి కీలించినజా, 

భవనాముస్తుతి భ(ద్రదాయిని గదా భావింప నెవ్వారికిజా. ౬ 

5 ఆవృత్రి 

రక్, చెప్పినమాటయ “పెక్కుంగ | జెప్పుట యావృ త్తి యనంగ జెలు వగు; నదియుజా 

దస్పక మూఃడు దెజంగుల । విప్ప బడార్థోభయానువృత్తులC బరంగుజాం చితి 
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డ్ బ్లా వృ తి 

క. అరు లని విక్వేశ్వరునకు( । దిరుగక [క్రీడింతు రమరదీర్సికలో6 ద 

తురవరపరికాతాయత | సరసుల. (గీడించు! గోడస౦తతు తెపుడుకా. రా 

అర్థాకృ త్తి 
క. శ్రీవిశ్వవిభుని వేండిన ! యావిప్రలు విత్తవంతు లగుదురు, వారికా 

వావిరి నడిగినవారును । నావల ధనవంతు లగుదు రతిచిత్రముగాజా. 2 

ఈ భయావృ త్తి 

క. ధకణివరాహం బగుపతి | ధరణి వరాహంబవోలె. దార్చిన నేకా 

తురచరణ మైనధర్మము । కరిగతి నలు గాల నిలిచె గలియుగవేళకా, 2౦ 

6ఆ కేపము 

క. తొడ(గినకృతకృత్యంబుల | నడంచునిషేధో క్తి దలంప నాకేప మగుకా 
చెడ6గగు సుకవులతల(పుల ! బడి. గాల త్రితయవిధుల బహుగతు లగుచుకా. ౩౧ 

ఉ. “వారక విశ్వభూవిభునివాలున కగ్గము గాకు, డైతిరే 

నీరస మబ్బు మిమ్ము వరియించినవేల ఐస్పబివ్వుంటోండ్రకుకా 

థీరత మంటవెంట నరుదెంచినకెంపున మాకు, నంచు వా 

గ్వీరము వీరభార్య లెణి(గింతురు భర్తల కాహవంబునకా, రె 

7 ఆనక్రాంతరన్యాసము 
ధి 

తే, చెప్పం దొడంగిన యర్థ సంసిద్ధికొటికు 

వేజ యర్థము యోజించి వెలయు దెలుప; 
నదియ యర్థాంతరన్యాస మన6గంబర (గు. 

దలంస నేర్చిన బెక్కుభేదముల నెగడు. fn a 

మ. క్షమలో వేండనివారికేనియును విశ్వక్మావిభుం డిచ్చు న 
చృములై పొచ్చెము లేనిసంపదల శశ్వత్సర్వలో కాకయ 

తత్వము; నై నె జంబుగ నట్ల కాదె తల(వకా వాంశఛార్డ హీనన్సుర 

త్కమలోజ్బ్రంభణకల్పనంబు రవికిజా గర్హంబు మి న్నందియుకా, కళ 
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8 వ్య తి శేకము 

కం. అమరంగ శబ్దార్థ ౦బులు | (క్రమతుల్యము లయు్యు జేదకధనముచే వ 

ర ర సము నతిరి క్ర we జేయుట । నమితవ్యతిరేక మనంగ నగు బలుకుబడిళా.౩౫ 

మ, సుమనోరక్షణవై భనంబులను జిష్టుత్వంబునం (గూరవి 

(క్రమవిద్విడ్పలమర్షనంబున సుధుర్యత్వంబు తుల్యంబపో, 

యమరాధీశు(డు గోత్రభంజనుండు గోత్రానందసంపాొది వి 

శ్యమహీపాలు(డు, వీరికికా గుణకథా సాదృశ్య చేచందమో, 

రవ భావన 

కే. సహజ విఖ్యాత హీతువు జాబ నిడిచి; 

కారణాంతరకల్పనకథన మొండె6 

గామవిహితస్వభావసంగతియ యొండె 

నమర?౭ బల్క , విభావన యనగ బరంగు, 

మా స్ఫురదాధ్మాత కరాళకీలమును దంభోలి ప్రభాభీలముకా 
జల దస్పష్ట కృతాంతదండమును నై సం|గ్రామరంగంబులో 

గరవాలంబు చళుక్యవల్లభునిచే. |గ్రాలుం బర ప్రాణసం 

హరణ(క్రీడన దృష్ట మృత్యురసనాహంకార ఫఘోరంబుగ జాం 

10సమాసోకి 

క. తగు వినిహితార్థగర్భిత । యగు నన్యార్హా శకి గతి సమాసో_క్రియగు౯ా) 

సుగమార్జగోపనముచే | నెగడిన నన్యాపదేశనియతిం బడయుకళా, 

మ. స్ఫుటపున్నాగములం దొజంగిః కితవస్తోమంబు( బాటించిః యు 

త్కటసంకాంకితమూ రులం గదిసి, భద్ర శ్రీలపై( గూర్మి దు 

ర్త ర్భటముం జేసి, సువర్ణ ముం దెగడి, దుర్వర్థంబు నర్థించి య్ 

సుతల జెందిన మెచ్చునే నృసతులజా సోమాన్వయుం డుర్వర జొ 

11అతిశణయా క్తి 

క, తనతలంచిన యర్థము సాం 

పున ;నింపున లోకవృ త్తమున కతిశయిత 

ధ్వని గలిగి కవులచెవులకు 

నొనరినయది యతిశయో క్రి యొప్పగు గృతులజాం 

వజ 

౩3౭ 

కిరో 

విణ 

౪G 

CE 



అరాలంకొార [(వకరణము 98 
థి 

క్. ఉల్ల పితాలంకృతులకు | నెల్ల( బరాయణము, కవుల కెలమి యనంగ శో 

భిబ్లుం బెక్కు తెణంగుల( | జెల్లుం టోరి నేకపదముచే నొడ/(గూర్చుజాం 
ది 

మ. భరితార్శిం బిరగండభైె రవునిచే భగ్నాంగు లై పాజు త 

త్పరిపంధి ప్రమాదావలోకన గళ ద్చాష్పాంబుధారాపరం 

పర పె న్లేమనిచెప్ప ! నంతయు జలాభావంబు లై యుండు న 

మ్మరుదేశంబు లనూవభూము లగు సీమామానహీనాకృ్ళతిళ౯. 

12 & కే EN 

౪3 

క. అలవడ శజ్జార్హములకు( 1 జెలువంబగు నన్యక్ష ప్తి సృజియించి సము 

జ్వల దుచ్చేంక్షానవ్యంజన । ములచే నుక్పే9క్ష యనంగ మొనయుం గృతులకా. 

చ. కెరలు చళుక్యవిళ గవిభుకేతువరాహము నన్యభీతికృ 

ద్గురుతరకృత్య యందు రొకకొందజు, కొందణు వై రివాహినీ 
నిరుపషమమృతు్యు వందు? రిట నే నయినకా రిపురాజమండలా 

హరణము సేయ వేడి పొలుపారెడిరాహువుగాం దలంచెదకాం ౪౫ 

క, గజభుజగాదులదెసం గల | గుజివిజికిం గాక పీడుకొన్నదివో లెజా 

భజియించి నిలిచె వలపటి ! భుజమున విశ్వేశ్వరునకు భూసతి (పీతికా. ౪౬ 

18 హేతువు 

క, కారకమును (గ్రియయును న । ర్థారంభంబునకు బీజ మగు నేమిట నిం 

పార, నది హేతు వనజను | భూర్మిపతిభావిశేషముల. బెక్కరయణా ౪2 

భా, సంపల్ల ంసటమందహానములు, సంజాతానుకంపాకళా 

సంపన్నంబులు, సాదర(ప్రియనయస్టానంబు, లిద్దక్రియా 

సంపూర్ణంబులు నాంగ విశ్వధరణీశ (శ్రీకటాకొంశువుల్ 
పొంప్పం బెంపును నింపు సేయు నెప్పడుజా సూరీశ్వర(శేణికిజా. ౪రొ 

*డ్తఉట దారము 

క్, ఆయాసోపార్దితము న । దేయమును మనోహారాభిధేయమ్మును (శ 

దేయము నగుధన మొసంగు ను! పాయ ముదారంబు నాగ నవనిం బర్వుజాం 

శా. విశ్వేశావనిపాలపాలకునిచే వి త్తాఢ్యులుఖా సత భా 

గళ్వారూఢులు నంబరాభర ణచిహ్నిటోఫులుం గామినీ 
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శళ్వత్ప్సొఖ్యసమ(గ్రమానసులు నె చారుస్థితికా సత్కవుట్ 

సై శ్వర్యోన్నతిం బేర్తు రెప్పుడు తదౌదార్యం బవార్యంబుగ కా. ౫౦౩ 

15 నూ తుము 

= ఆకారేంగిత కృతచే । ష్టాకల్పితసూక్క గతుల సంలక్షిత మై 
కై కొనందగు నంతర్షత | పొకొల్పత సూక్ష్మ మన(గ(బర(6గుం గృతులకా. 

- (శ్రీలజళుక్యనాథు. డొనరించెను నే. డని గారవించుచోః 

బాలకు లేంతన వ్వధరపల్లవకాంతి నలంకరించె, వై 

మాలపుసిగ్లు చూపులకు మాటుగందోంచెం గుచో త్తరీయముకా 

గే లొడికంబు సేసెం దిలకించిరి నెచ్చెలు లట్టిచేష్టలజా. ౫౨ 

16లఅ వన ము 

క సూక్ష్మభావ బు విడువనిసాబగుతోడ 

భావమున( దోచువ స్తుగోసనము పేరు 

లవము నా జను; దేశక ల్పనముతోడి 

విమతినిందలు లవమున ని _స్హరిల్లు. ౫3 

= సుదతి యొక రు విశ్వవిభు. జూచి వడిం బులకించి లజ్జ లో 

ల! 

గదిసిన నేర్చుతోడం జెలికత్తైల కిట్లను నింత యొప్పునే 
మృదులవనానిలం ఐనుగమించుమధు[వ్రతపం క్రితోన నిం 

పొదవంగ వీచె డిగ్గియలనుండి సరోజరజోవిలాసి యై. ౫౪ 

17 కనుము 

=, ఉపమానము నుపమేయము । నుసమల( బరిపాటి తప్పకుండ(గ నొడువకా 

నిపుణత్వము (క్రమ మన6 జను ! (ప్రపటు (ప్రఖ్యాత శబ్ద పం క్తులచేత జా. a౫ 

(శ్రీరుచి వైభవోదయ కరీరవిలాసములందు( జూడ(గా 

శౌరి శశాంక జంభరిపు శంబరకశత్రులతోడ నెప్పుడుకా 
దోరపు టీడు జోడు సరి దోయి చళుక్యనరేంద్రు. డంచు నిం 

పారంగ జాటుసత్కతు లుదారత (మోయు సభాంతరంబులజా. వజూ 



అర్హాలంకార |వకరణము 95 
థి 

18 (పీేయము 

(ప్రేమో క్, లంకారంబు వి | దేయం బగు. ద్రియతరాభిధేయా క్తలచే 

నే యెగ్గు లేక కర్ణ ర। సాయన మై యుండెనేని సత్క-వికృతులజ. ౫8 

మ. భవదుద్యత్కరుణాకటాక్షకిర ణోత్సన్నంబు లస్మన్మహో 
త్సవనంపత్ప్ర9కరంబు లెల్ల నని క_స్పృసోోతులై విశ్వభూ 

ధవు భూపాలగుణ ప్రకీ ర్హనల (వీతస్వాంతు లై కాంచి కౌ 

తవు లర్చింతుకు పాదపద్యముల నిర్యన్మాళిరత్నద్యుతికా. ౫రౌ 

10రసవదల౦కారములు 

క. :*అసితం బగురత్నాది | (వ్రసకణములం. దేజరిల్లి (ప్రథమరసాదుల్ 

వొంంగం బడు నెచట నది శో | రసవదలంకార మనంగ రసికుల కెక్కు._జొ.౫క౯ొ 

ళ్ళ ంగారర సము 

చ. ఇల వలరాజురూపునకు నెక్కువ యయ్యెడు విశ్వ మేదినీ 
లలనుని రూపయౌవనవిలాసములం జెలిమాటు చేరి య 

గలికపుసిగు వేడుకలశక్రందున కడ్డపడంగ నిమ్ము లజా 
కే న్ a 

మెల(తుక వాలుంజూపులకు మేపులు వెప్టెడుం జూచితే సఖీ: జల 

న్ స్య రసము 

క. రీనాచారుల బహొుకొ । లీనాత్ముల సతతనవ్యలీకు ల6 జూడం 

బూనెడువి'క్వేశ్వరుని న । వీనదరసప్మితము లచ్చవెన్నెల( బోలుకా. ౬౧ 

కయణర'సము 

క అని. దృణముగటచి జే యని । నినదించుచు. బొరలువిమతనికరము6 గరుణజా 

గను(గొని కాచుటనై జము । గొనకొని యరిరాయగండగోపాలునకుళా. ౬.౨ 

రా (ద రసము 

క. రుద్రుం డగు విమతనరో ।; పద్రవకరణముల. గుపితబలభ(ద్రుండగుజా, 

మ్యుదణితకదనగతి ను | న్నిద్రాకృతి విశ్వమేదినీపతి చూడకా. ౬.3 

పా, *ేలసీతంబగు రత్యాది ప్రసరణ చేయ 'జేజరిల్లి 



96 కా వ్యాలం కారచూడామణిే, ఆల్లా, ౫ 

ఏరర'సము 

క. అరివీరుల నమరావతి | కరిగించుచు వివిధధనము లర్జివరులక్రై_ 

యురవడి నొసంగుచుం బరగెడు | నిరతోత్సాహంబు విశ్వనృపునక యొప్పుజాం 
భయానకరసము 

క. రిపునృపులు విశ్వనాథ । (ప్రపటుధ్వజదంప్టి)(జూాచి పరంగినధీతిజా 

విపినవరాహంబుల నిల | నిపుడుం గనుంగొనంగ వెజతు 'రెట్టిత లంపులోం జో 

వీభ తృరసము 

మ, అతిదృప్య తృ్పరగండభై రవ భుజోద్యళ్ట గ్లకృ త్రాహిత 
చ్యుతభూరిక్షతజ(ప్రవాహములలో శుండాలరుండావళశీ 

కృతలీలాచరయానపాత్రములలో6 (క్రీడించు నాయోధన 

కేతి భూతంబులు మజ్జమాంసరసమ_స్టీష్క| ప్రమ త్త ంబు లై. ౬.౬. 

ఆ ద్భు తర సము 

క. సమధిక మగు నచ్చెరు వ | చ్చముగా విశ్వేశు దానజలధారా పూ 
రముచేత( జేతి కందును ; విమలాంబరకనకహారులు విద్వ తతికిణా* ఇతి 

కాంతర సము 

క విశ్వేశుమహిమ విని కని । విశ్వంభర విడిచి మదము వీడని విమళుల్ 

శశ్వద్దమశమయు క్రీ న । నశ్వరులై నిలుతు రమరనగముల నదులకా, జరా 

20 ఈ ర్త ని 

క, అతులితబలవదహాంకృతి ! యుతమగువాక్యంబు దల(వ నూర్ణస్వి యగుజా 

(బ్రతిభటతర్జనగర్జన । వితతాకేపములచేత విస్ఫుట మెపుడుజా. ఒకా 

మ. కపటద్వి ట్క_రవాల భై_రవు(డు ఖడ్గాఖడిసం క్రీడ లజా 

గుపితాటోపనిరూఢి ను(గ్రరిపురకో రాజనారాయణుం 

డపరావిష్కృతరు[ద్రు. డన్యపురదాహ ప్రొఢిచే విశ్వభూ 

మిపు6 డమ్మేటి నెదుర్చుటల్ జమునితో మేలంబు గావించుటల్. ౭౦ 

21 ప ర్యా యో శి 

కం కార్యార్గక్ల ప్రి చే ద । క్కార్యార్థ [ప్రా ప్తికొటికు గల్పించిన మా 

ధుర్యయుకభాషితం బది । పర్యా యో కంబు నాగం బరంగుం గవితజా తగ 
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చ. సురుచిరరత్న *కీలితము సూతము బన్నసరంబు సూపు క 
ప్పురపుంగర ండముం దెజుచి పుచ్చు = వెలుంగున, నంచు విశ్వభూ 

వరు౭ డొకయింతి. బిల్కుటయు వచ్చిననెచ్చెలు లంతటంతటక౯ా 

పెనురిగితి సాలభంజికలచొక్కపుేజోటులువోలె. జూడంగజా ౭౨ 

రిం మొ హితము 

తే. కడంకతోమున్ను దొరకొన్న కర్టమునకు 
సాధనము డై వవశమునం జాగెనేని 
యది సమాహిత మని చెప్ప నతిశయిల్లు6 

గార్యక_ర్తకు నానందకరణ మగుచు. ఈ3 

ఉ. మానిని విశ్యనాథుపదమంజరులుజా దనఫాలపట్టముజా 

మానుగం గూర్తు నంచు నభిమానము మానం దలంచుచోట న 
మ్మానవనాథు. డచ్చ మగుమక్కు_వ నచ్చటి కేంగుదెంచి త 

త్పూనశరాసనాస్త్రములు చూజగొనుం గరుణాసమేతుం డ్రై తెళి 

285 ఉ చా త్తే ము 

క. అతులై శ్వర్యాశయముల । వితతత్వ ముదాత్త మనంగ విశశుత మగు, నం 

చితసంపద్బహుళము నూ । ర్లీతపదమును నగుచుం గావ్యరీతులయందుకా. 

శా, వంశం వీళ్యరమౌళి మండన మహోజఒవార్యంబు, నిర్జి(ద్రని 

'సీ/0శం బింద్రపురస్థితాహితనుతి కంబు: చ,కాచల 

(ప్రాంజధ్వాంతనిహం త్రి కీర్తి, వినమద్రాజన్యకోటీరర 

త్నాంకూదంచిత మం(ఘియుగ్మము: చళుక వ్ర్స్వొమి "కెల్ల స్పుడుజాం ౭౬. 

94 అప హ్ను తి 

క. కలయర్థనిరసనంబున । నలవడు నన్య(ప్రకార మగునర్థముచే 
వెలయు నపహ్నాతి యనగా! బలికెడువెరవులను బెక్కు పాకము లగుచుకా, 

మ. *ఘనమేఘం బది వాజిగా, దత(డు నిక్క.ం బిందు డారోహాకుం 
డనరా, దంగమరీచి గా దది తటిద్వ్యాపార? ముద్యత్థర 

పా, కీలనము 2 పలుంగుల వ సురుచిర ఈ బోటులం 

కత -ా కేం 
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ధ్వని గా దంబుదఘోషణం ఐడి, ధరజా దక్కొాంట పీప్రొంపు లే,” 

దని భావింకురు విశ ఎభూవిభుని యళ్వారోహణ క్రీడల౯ా. ఇతో 

25 శ్లి వ్ల ము 

ర్. ఏకార్లోక్తం బరమ నః నేకార్హము చిలుకుచుండు నెయ్యదె యదివో 

లోకమున శిప్టమనయాం। శైకానం దగు6 బదనిచిత్రకల్ప నవిధులకా. ఇకా 

మ. మరుదుశ్లేలదశో కపల్ల వయు, సమ్యక్ప_త్తనందోహయుకా, 
భరితామోదయు, జృంభమాణ సుమనోభద్ర (ప్రదేశంబునై, 
యరుదై యొప్పెడువిశ్వభూపవిపుటోద్యానావళిం జూడ ద 

త్పురియం బోలె దనర్చె నింతి మహిళా పున్నాగపూగంబులకా. రాం 

6 వ కే పో కి 

క. జాతిక్రియాగుణాదుల | యాతతహీనక్వకథన మలవడు నెచటకా 

(వీతివిషయేతరార్థ స్పీతతకై_ యదియ తగు విశేషో క్రి యనకా. ౮౧ 

మ. చటుల్నక్రోడపతాక యె త్తరు, బృహక్రైన్యంబు షై (ద్రోవ రు 

దృటనిస్పారణరవం జెలర్బ రతిదృపష్యద్గండగోపాలు (భ్రూ 
కంట్ మా(క్రోదిత చేష్టచేతన రిపుకోజీశు లంతంకటిజా 

స్ఫుటజాూటంబులు దాల్తు దెక్కువ గదా భూర్మిపభావం టెలకా. ల్ 

౭7 తుల్య యాగిత 

క. వ్యాకగుణంబులదే ను । ద్య|ోతిక సద్భకో కి తుల్యయోగిత యగు (బి 

స్సీత ప్తుతి నిందనములు | జాతీయముగాలగః జెప్ప6 జమ నండ్రు బుధుల్. 

శా. కాలవ్యాలము€ గాలకూటనుసు విర్ధాతంబు భఘూోరానల 

జ్వాలాజాలము వీక్కపాణమును దుర్యారంబు లు(గుక్రియా 

లోల(క్రీడల నంచు నెన్నుదురు ఛభూలోకాదిలో కంబులకా 

జాళుక్య్తాన్న్వయవిళ భూప సమితిజ్యాశీలమం(తోజ్జ ఏలా! బా 

2ర విరోధము 

క. తమలో నొంటను రెంటం ఐ। దములకు సంభావి తార్థ దర్శన 'మెచటకా 

(గ్రమమున విరుద్ధ మగు నది | యమరు విరోధంబు నాగ నయె్యయెడ లకా.౮౫ 
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pr 

యును మజ్చి త్రభాను వన నుజ్వల మయ్యడు: ట నప్పరొ 

వనిత లచన్నులం బులక వర్గము ~~“ 

భి 

చనముల నశువారములు వాల్పడు నంచును 

వివిధసేవాదికంబుల విసువుచేత 

నడరి య(ప్రస్తుత స్తుతి యనంగ బరంగు; 
ననుచితార్హ ప్రశ ంసనమయ్యు నదియు 

నొనరనొక్కొ_క్క_చోటున నొప్పునొనంగు, 

కస వశనంబు, పేయ ముదకంబు, విహారము గానలోపలకా, 

వసుమతి శయ్యప, బ్దౌరులనంక( జరింపమి సంతసం, దిలకా 

బిసులకు నెల్ల వృత్తి, జనపం కుల కైన నభీప్పెలేందిరా 

నసుమతి యైన విశ్వజనవల్ల భుదృష్టి య వృత్తి నిచ్చలాకా. 

రి0చా్యజ స్తుతి 

క్ వ్యాజస్తుతి యనంగ బరి । (థాజిత మగు నిందచోలె బణుతింపంగా€ 

దేజం బెసంగెడు కథనము । రాజిల్లెడు మధుళవచినరచనలచేత జా. 

ఉ. * ఈత. డుపేంద్రపు త్తు. డపె యింతుల నేంపక యేలమాను ?(ఐ 

రి 

భ్యాత వినూత్నభ[దు+ డబ కాంతల నేంపక యేల తక్కు_ * వి 

ద్యోతకళాధరుం డె వధూటుల నేంపక యేల యుండు, నే 
రీతి ౩?” నటంచు విశ్వవిభు( (బీతి నుతింపుదు రంగనాజనుల్. 

81 నిజ ర్శ నము 

తిర మగునొకయర్గముతో । సరి యగునర్జాంతరంబు సమకొల్పి తగకా 
శబర మైన నసర మైనను । ధరణి నిరూపింపంగా నిదర్శన మయ్యకా. 

ఇవ్వసుధం గవి(ప్రవరు లెచ్చట నుండియు. = జెంద కుండినజా 

మన్వ మెలర్ప విశ్వనృపమన్మథు( డిచ్చు నఫీష్టసంపడల్ 

99 

పా, నరమెననవర_మెనను 2 మేడ 



100 కావ్యాలంకారదూడామణి, ఉల్లా. ౫ 

నివ్వటిలంగ, న త్తెజంగు నిశ్చితకృత కమ, యీక తక్కు నే 

దవ్వులనుండి మైన రవి తమ్ముల కిమ్ముల సద్వికాసముల్, కా 

వల స హో కి 

క. సమగుణధర్మము లగుభా ! వనముల (గియాసదృశ యగుచు వచనార్ద ముతో 
నమరిన సనో క్తి యనం జను | సముచితచతురార్థ శబ్దస య క ణా 

చ. వసుధ జిగీషు. డై నళశివంళ్యుని కీ ర్తులతోన చం[దికా 

విసరము సాగె దిక్కులను, విభ్రమదశ్వఖురోన్నమ(ద్రజః 

ప్రసరముతోన తోయజపరాగము (వ్రాంె నభంబు, మిత్రమా 

నసపరిశుద్ధితోన మలినత్వము వీడ్కొ_నె వారిపూరముల్. కాజ 

లికి ప పరివృ త్రి తి 

కం సరి ననో్యోన్యార్థములం 1 బరువడితో మార్చుకొనుట పరివృ _త్తీయనం 

బర(గుం బలికెడువెరవుల; | నరయనలంకారకరణ మగుసత్క్బృూతులజా ౯౫ 

శా. సవ్యాసవ్యవిఘాతశాలి యగు నీ చాణక్య విశ్వేశు హ 
స్త వ్యావల్గదపి_ప్రభావము ('ప్రశస్తప్రొఢ్ దీపింపంగా 

భవ్యాంగంబుల నాహరించి యనిలో భద్రక్రియాపాది యై 
దివ్యాంగంబుల నిచ్చు. బేర్చి మదవద్వీరాహిత శేణికికా. కాజ 

ఏడ ఆశీ ర్వ చనము 

క, ఆకీర వదన మనంగా | నాశాస్యపదార్థ సమ్యుగాశంసన, మి 

ద్దాశ యము భ(ద్రములకు( (బ్ర ! కాశింవంగం దగు న శేష కావ్యముఖములకా. కొతి 

టిం వేలుపుటిల్లువిల్లూ, వెడ వీ(కలపోకలనారి, రెండుచే 

దోల వెలుంగుతూ, 'పెనట6 దోలిన బాఅనితేరు మాటలై 
(గాలెడు తేజు, లెవ్వనికీ( గల్లు నతండు చళుక్యవిశ్వభూ 

పొలుమనంబునం పురవిభంజను.డై విహరించుచుండెడుకా. కారా 

విర వ (కో క్ 

తే. స్తుతియ నభయంబుగా మున్ను దోంచి పిదప 

దోడుతో వంకవంకయై దొరకుపలుకు 
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య 

కవులు వక్షో కి యన నొప్పు గబ్బములను 
ఇ 

గల్ప నీయార్థవశముల గానవలయు. 

మ. పరపుష్టంబులు కోకిలంబు, లనిశ,భాంతుండు చంద్రుండు, (క్రొ 

వ్విరు అస్త్రుంబు, లనంగు. డంగభవుం డీవీణజిండ్లు నిన్నే ను 

ర్వరలో నెంతటివారు ? వారక సఖుల్ వారింప(గాం బోయి సుం 

దరి విశ్వేశ్వరు. జూచి, తవ్విభమహ త్యం బీదశాభేదముల్. ౧౦౦ 

సంకరము 

క. వివిధాలంకృతి సమ్మతి(। జవిగా నొనరించు నర్జసంగతిచేత కా 
సవర నయి కర్ణముల కు। త్పవపద మగుకబ్బ మరయ సంకర మయ్యెకా. 

మ. అనిలోనం గరవాలభై రవు(డు వీరారాతులం గూల్బు న 

రును డీతం డన(గా, సురాంగనలకుకా కూరాహిత (శేణికిజా 

దనరించుం దగులంబు లచ్చుపడ నుద్య(ద్రాజకందర్చ్పు౯ డై: 

ఘనకీలాలము లుబ్బ( జేయు ఘనవిఖ్యాతిం బ్రపూర్ణ ౧౦బుగా ౯ాం ౧౨ 
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తే. భావన మన(గను గవియభ్మిప్రాయ మండు; 
భావభేదనియు-క్తంబు భావికంబు; 
వివిధరూప(ప్రబంధో క్తి విషయగుణము, 
దగు వివేకింస సూక్ష్మ సందర్శనమున. ౧౦౩ 

చ. వివిధపదార్థ భావరనవృ'త్తుల రీతుల గావ్య పాకసం 
భవ మగుసూక్క బంధమున( బర్వునలంకృతు లెల్ల € జూచి న 
త్క_వుల వివేక మెల్ల బొడ గానంగ నేర్చుచళుక్యవిశ్వభూ 
ధవుం డనుమాటి లొజ్జల వి దర్ప మెలర్చ సభాంతరంబులకా. ౧౦౪ 

రూ, చందకలాగగణ్యుడు, (పళంనీత పుణ్యుండు, సత్య ధీవారి 

శృం[దుండు, = వలేంత్రవిల సద్వృవ. భేందుండు, సీతిత త్తని 
a. 

టి 

స్తందుండు, శర్యలోలుండు, బుధ (కియశీలుండు, భూరివి(క మో 

సేందుం, డుపేందనందనుండు, ఖీమపదానిశవందనుం డిలకొాం ౧౦౫4 
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క. గం౦ధర్యకళావిదుల, ఊరి | గంధద్విపమదవిమర్హకంఠీర వు6, డం 

దృంధురదవరావా"కేతుండు, ; బంధుపయొోరాశికముదహటాంధవుం. ₹ెపుడంజకా, 

మాలిని 

ఆహీతనగరర్య్మ దుం, డం నాసంఘభ (దుం, 

డహివుకిరణ లేజుం, డర్చ్య్వవిద్వతృవమూజాం, 

డవానిత కలలీలుం, డర్భి వన్హాను కూలంం, 

డవారనారుది కాధ్ధం, కాజా లతా ఈ కీల, ౧౦౭ 

గద్యము 

ఇది '్రీవుదుమారవముణ చరకారవిందవందన గోవించామాత్యనందన 

వినిభ బుధ విధే విన్న కోోట"పెవ్రయనామెధేయ విరచితం బేన 
ఇశెచ్యాలంకార చూకావుణి యనునలం కార శాప్త్రంబునండూ 

నర్థాలం కార సము జీళ ంబన్నది' 

పం-చ మోల్లాసము, 



(in 

Gh 

శభాలంకారములు 

చ కుందు, హృాదయాంతరిత నీ | రీళుండుు పదవినమదరిన చేకుండు, విజయా 

ఫళుండు, విజయతత్పర | జేళు(డు, చాళుక్య వంశ వి క్వేశుం డిల€. ౧ 

. కీలింపవలయు మరి ళ। జ్ఞాలంకారంబు లె నయమకాది విచి 

(తౌలిఖతబంధభేదము | లోలినయొకకొన్ని, హానీ నొనరింతు(దగకొాం ఆని 

కలయ(బడి రూపకాదుల। కలవడు సంసృషప్టిసం కరాఖ్యలు కృళులకా 

విలనితమణికనకమరీ | చులకు విమిశ్రమును బోలె శోభాధికత కా. తె 

శబ సంస్ఫషి 
ద లు 

+ తిలతండులములు సరి సరి. | గలసినగతి రూపకాదికంబులు తమలో 

పల బెరసి యుండు నెచ్చట 1 లలి నది సంసృష్టి యను నలంకృతి యయ్యెకాం 

సు తను ప్రాసపదసమావృ త్త మైన । శబ్దసం సృష్ట్యలంకారసంజ్హితంబు 

వినుతమ వర్షకమంజు లధ్వనియు(టోలె. | గర్ద ముల కెప్ఫ నానందకరణ మగును. 

గుహ భృగురామ రామ సమకోపవిభూషిత విశ్యభూమిభృ 
దృహుబలదాహురాహువు కృపాణముఖోద్ధతి( బేర్చి తత్సమి 

గ్యహి విహరిం దో నహితమండల మెందవనమండలంబుగా చుచ్ 

విహిత విచేకు కు లై గగనవీథి. దలంతురు వేల్పు లాత్మలన్ . జ 

తీరనసీరన్యాయసంకరము 

. పాలు నీరును గలసి యేర్పడకయున్న | కరణి(, దద్రూపకాదులు బెరయు నెచట 
దొరసి యది క్షీరసీరసంకరము నాంగం | గబ్బముల నుండు నంగాంగికములచేత. 
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శా. సత్రాచారము చెప్ప నొప్పు నిల విశ్వస్వామి కేట్లన్న న 
ద్ధ్దాత్రీకాధ్వరభో జనంబులను దత్తడ్లాహతార్శిప్రియా 

మ(క్ర[్రీడల నిత్యదానముల సమ్యక్సీతి వర్హింతు రా 

సుత్రామాదులు నప్పరోగణములుకా సూరీం(ద్రులుం దద్దయుకా. రా 
నరసీంవాసంకరము 

క. లవితాలంకృతి సంధులు । గసివిసి యై చెదరకుండ. గల్పించిన6 టొం 

దెసంగెడు సంయోగం బది | రసికులు నరసింహసంకరం బన(6బర (ఏజా, క 

మ. పనితోద(గుండు విశ్వనాథు. డనిలో. బర న్యుచందంబునకా 

గనుపట్టిం బటిహోరవంబు మొరయం గర్జోపమానోద్దతికా 
దనరించుకా రుధిరాపగానికరముం దద్య|ోధబాహు(భ్రమ 
ద'నకోదండపయోధర(ప్రవిగళ త్కాండావళీవర్షముల్. ౧౦ 
యఘు అ 

క, ఒకతె? గిది శబ్దార్ధ | (పకటనములసంకధములు బహువిధము లిలళా 

సుకవులు (వ్రతిభాఫణితుల | సకలంబు నెణుంగనలయు శా ప్ర్రములందుకా. ౧౧ 

ఆను(పా సములు రీ 

ఆ. "ఛేక 2నృ త్తి కెలాట పిద్ధంబు లగు నను 

(పాసములు ధరిత్రి. బరంగు మూడు, 

లలితవృ త్తి ; వానిలక్షణోదాహర 

అములు తెలియనలయు యమకవిధుల, ౧౨ 

రుఛేశాను(పాసము 

క, ఛేకాను ప్రానం బన! నాకర్షి త మగుచునొప్పు నర్గము 'వేతై 
అ థి 

చేకొన్న(వాల యొప్పుగ | చేకొనంబడునేనిం గృతుల పిరులకు నెలవై* ౧౩ 

క, కందర్పదర్పదము లగు! సుందర శదరహాసరుచుల సుందరి యందం 

బందముగూరంగ శంకర ! వందారూదారు విశ శవరు నర్చించెకాం ౧౪ 

(2) వృ క ను (పా సము 

తే. ఒకటి రెండును మూఃడునై యొలయు వ్రాలు 
వద్యమున నచ ్వాటిచ ఏట౬ బర యగునేఏ 

నృ త్యనుప్రాన మన సది వి_స్హరిల్లు 

లలిఠరీతుల కెల్ల విలాన మగుచుః ౧౫ 

ఈ రతి 
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చొక్కిపుటుక్కు. క్రీక్కి_తిసి సుక్కక పెక్కువ నక్క-జంపుట 

న్నెక్క_క చక్క_నై (బ్రదుకునిక్క_ నెజింగితిరేని శాత్రవుల్ 
మొక్క_లమేంది మక్కియని(మొక్కుండు, (మొక్కక నిక్కుచున్న మీ 
'కుక్కు_లు చక్క-ంబెట్టు విఘటించి చళుక్యన రేం[ద్రుం డిక్కడ కాం ౧౬ 

(కలాటాను పాస ము 

- పాటిగం జెప్పిన శబ్దము ! చాటుగతికా సొరిది బల్కు- | చక్క_ద మర్జా 

ఘౌ టోత్కర్షము జేవిన | లాటాను పాస మనంగ లలితం బయ్యెజా. ౧౩ 

ళం రాణి జళుక్యవిశ్వవిభుదానము దానము, కీర్తికీర్తిః భీ 
రమగువారలు వాలు, రణగర్వము గర్వము, గాక; కల్సి తే 
కన్యపనామధారకులడానము దానమె, కీ ర్తికీ రియే? 
రమున వాలు నాలె రణగర్వము గర్వమె పౌరుష్మక్రియజా. ౧లో 

(గో 

కు హ్ 

(x 

శృ౦ఖలన్యాయబ౦ధ ము 

మొుదలిపదం బటమీందటి | సదయు క్త్కి శృంతు వగుచుం బరువడిం గలయజా 

దుదిపదముతోడ నదికిన | నది శృంఖలమూలబంధనా ఖార్థికా జెరయుజా. ౧౯ా 

= ధరణి .జతంబుడే నధిలధర్మము, ధర్మముచేత నర్ణసు 

కతయు, నరస నుష్టిర త చేత బలోదయముకజా, బలో దయా 

రణముచే జ యావహ ము సంసదయుం (బభవించు విశ్వభూ 

వరునకు, సీతిమార్గమున వావిన చేరవె నిత్యభ్యద్రముల్. ౨౦ 

విశళావలళి 

ఆదిశబ్దంబునకు మీంద నడరుపదము 

దగువిశేషణములతోడ( దగిలి వరుస 

గొలుసుగొని యర్దసంగతి గూడెనేని 

యదియు నేకావళీసంజ్ఞ వడరు నండ్రు. చిం 

వది. దలపోయ విశ్వవిభుముంజులభాషలు సర్వనంపదా 

స్పదములు, సర్వసంపదలు సజ్జన సేవ్యలు, సజ్జనాఘముఃా 

బొదలు విభూతియు_క్రముః విభూతియు నిత్యసముత్ధ యిట్టిభ 

(దదభరితానుభావ మొకరాజునకుం గలుగంగ నేర్చునే. S3౨ 

KA-.—1TaA 
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పతిషేభధబం భము 

కే. ఇవియె కవితల దగ జెప్ప నెటింగెనేని 
బరంగు బ్రతిషేధళ్ళంఖలబంధ మనగ 

బదము పదమున( (బతిషేధఫణితి గలిగి 
పటుపదాలంకృతులచేత( బాటి యగుదు. ఎలి 

తే. ఎచట బ్రజ లూర్జిత (శ్రీల నెనక మెసంగ 
రది దలంపగ నెప్పుడు రాజ్యంబు గాదు, 

విశ్వభూవిభు డేరికి విభుండు గాడు 

పట్టి చూడంగ వారలు (ప్రజలు గారు, 2౪ 

మాలాదడీపకము 

క. మొదలిపదంబుననుండియు | నుదయోత్మ-ర్షంబు లు_త్తరో త్తరముగ విం 
పొదవంగం బరువడి నెలకొను । నది మాలాదీపికాఖ్య మనం జను గృతులకా.౨౫ 

చ. (ప్రకటిత మైనవిశ్వవిభుపాణికిం బు్టె వితీర్ణి,.యా వితీ 
రి కసితకీరి గలె, నతినిర్మలకీ రికి నుద్భవించె ప్రి 
జత = nN ద 

సకలవికర్ణ విశ్రుతులు సజ్జనకర్ణ విభూషణంబు లై? 

యొకనికి నేల యబ్బు నిటు లొప్పెడు ను త్తమనిత్యసంపదల్ ఏడు 

సారాల౦శారము 

తే. పలుకుపలుకున కుత్కర్షబంధసిద్ధి 

యుత్తరో త్తరసారమై యోలి నమరు 

నయ్యలంకృతి సార నామాఖ్య( జెందు6 

జెవులకింపుగ సుకపులు చెప్పిరేని, ౨8 

క. దేవతలకు వరుడు మహో | దేవుం డద్దేవుమౌళిదెస( జరియించుజా 

జైవాతృకు( డాతనికుల | పొవనుండు చళుక్యవిశ్వపతి యిల నొప్పున్. ౨౮ 

యనుకములు 

క, యమకాదిచిత్రబంధ 1 [క్రమములు బహులములు, వాని గతి భాషాకా 

వ్యములకు నుచితములై చన | నమరింతుం గొన్ని వరుసం నగు దెలియంగన్ .౨౯ 
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వచ్చినవర్షంబులు కడు । నచ్చములై మొదల నడుమ నంతమున( గవుల్ 

మెచ్చ. దదర్భము అలవడి | యచ్చెరువులు గాగ జెప్ప నగు యమకంబున్ 

- ఆది మ ధ్యాంత గోచరాఖ్యత్రయంబు? 

నాదిమధ్యగతంబు, మధ్యాంత గతము, 

వరున నాద్యంత గతము, సర్వగము, ననగ 

యమకములు స_ప్పవిధముల నమరు నండు. ౩౧ 

(కి ఆదియకమ్ము 

ఉ_క్తశద్రింబు తుదశ'బ్ద ముక్త శబ్ద 

విధముననె తోచి యర్థంబు శేజె యగుచు 

వీనులకు నింపు సొంపును నీనెనేని 

నాదియమకంబు నాం జను నం|డ్రు బుధులు. ౩3౨ 

వాసవవాసవధూ నువి | లానములం దెగడి దెగడు లలనలమనముల్ 

వాపించు నాత్మగుణముల 1 భానురు6 డగువిశ్వవిభునిపటువి,క్రమముల్ . 33 

(2) మధ్యయమకము 

హృద్యార్థం టై పర౭గొడు | పద్యమునకు నిట్ల యమకబంధము నడుమం 

(బ్రద్యోతించిన నది యన। వద్యంబుగ మధ్యయమకవై భవ మెసంగుకా, ౩౪ 

(శ్రీకీ ర్థిచంద్రికల వి। ద్యాకై రవవితతు లలర( దలకొలిపెడు నీ 
పోకుల పో కులపొరుష। మా కుముదహితాన్యవాయు డగు భూపతికికా. 

(9 ఆంత్యయమకము 

* పొదము లు_క్తక్రమ సం । పొదిత గతి నొప్ప తుదను భావాలంకౌ 

రోదయకరమై యమకం । బాదృత మగునేని యంత్యయమకం బయ్యెజా. ౩౬ 

రీలం జాళుక శీ విశ్వభూపాలవరుని 

విజయలక్షీ కర గ్రాహ వేళలందు. 

జవుల కింపుగ6 దొడరి ఘాషింప( దొడయగె 

గతుల కళ్యాణకళ్యాణగార వములు. 32 
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(4 ఆదిమధ్యయమక ము 

కం పరపుగ దిద్మాకర మన । బరికల్పిత మగుచు( బర (గు బద్మాకర మె 

oa ధర నెగడు విశ్వభూవరు । వరసదనము బుధులపాలి వై భవపదమై. కెధా 

(ర్స్ మభ్యాంతయమకము 

క. పరగండభై రవుని యరి । వరులును ము కాతప త్త్రవై భవు లెపుడుకా 

పరగండభై రవుని కవి । వరులును ముక్రాతప త్త9వై భవు లెపుడుకా* 3౯ 

క. హరిదంబరవిక్రము డన6 । బర(గుం జాళుక్యవిశ్వపార్థివు( డనుచుజా 

టొరి. బొగడుదు రరిన్భపతులు । హారిదంబర వి కమ(ప్రయత్నయశస్ము.జా. 4౦ 

(7) సర్వ్యయమకము 

క, ననవర్గనివస దహితు(డు | వనవర్గ పీతదివిజవల్ల భుండు సకృ 

ద్వనవర్గ శివవయస్యు(డు | వనవర్షార్కుండు విశ్వవసుధేళు( డిలకా. ౪౧ 
౧ * 

పాద త్రయయమకము 

శా. శస్తోందంచితు డైన యవ్విభు విపక్ష శ్రేణికి న్వి(భ్రమ 
త్స షప్రీతస్ఫుటకంకణధ్వని రణస్థానంబున న్వి(భ్రమ 

త్స కప్రీతస్ఫుటకంకణధ్వని మరుతధంబుల న్విభమ 

త్స న(స్తీశ స్ఫుటకంకణధ్వని సరిత్సంగంబులం జేకులుజా; ౪౨ 

ద్వితీ యోపమొనగోపనమూు 

సీ, విద్యావిభూతి వివేకసంపన్నత వాణిశ వాణీశ వై భవంబు 
శౌచ ప్రతాపాతిన త్త్వసమ్మగ్రత శిఖిమిత్ర శఖిమిత్ర శీలనంబు, 

గాంభీర్య భోగ రంగద్రత్నసామ(గి జలధీం|ద్ర జలధీం(ద్ర వీలసనంబు, 
విక్రమ సౌందర్య విపులదర్పోన్నతి బలభద్ర బలభద్ర బంధురంబు, 

తే దాల్చి వెలుంగొందు విష్ణునర్ధ నకులాబ్లి 
చందదుతో విశ్వభూపాలచం(ద్రుతోడ 

చం|ద్రధరపాదభ క్రి నిస్తం[ద్రుతోడ 
నితరనపునకు. దుల్యత్వ మెట్టు గల్లు, ౪3 
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నిరోష్ట్య ము 

క్క పంచమ వర్షాక్షరములు 1 వంచించి, హితోచితార్గవంతంబులు గా 

వించినకబ్బము, వీనుల । కంచితమె యది నిరోష్ట్య మన నొప్పారుజా, ౪౪ 

శాం చాళుక్యక్షీతినాథునూ ర్లితయశస్పం (క్రాంతిచే( దూలు లో 

కాలోక్మాదీ( చనర్చుచీ(కటులు. శై లాసోల్ల సద్దీధితుల్ 

సాలం దెల్లని చాయలందనరు నాశాదంతు లంతంతకుకా 

గాలాకారత నుజ్జగించు ననుచుం గాంకింతు రత్యుక్తులకా ౪౫ 

ఖ్ వ ము 

క. మొదలిచరణత్రయములో( | బదిలముగా.6 గవిత నంత భాగా కరముల్ 

గదియం (గమమున నిల్చిన । నది గూఢభతుర్ణ మనంగ నద్భుత మయ్యొకా,౪౬ 

చతురు6 బరార్థ్యశీలు. గవిశశ్వదభీస్పితభూరిదానదుణా 
విత తభుజానిసర్లబలు ఏిక్రమసన్నుతి సేవికోదయుజా 

మతి కెదు రెల్ల సేపికొని మాన్యుల కాలము కాని మానులైై 
చతురులు విశ వభూవిభుని సన్నుతి సేయుదు లెల్ల కాలముళా. ౪౩ 

ష్ 

చతుర్విధక ౦దము 

తే. ప్రథమకందంబు రెండవపాదయుగము 
నందు రెండవ గణవర్ష మాదిగా 6గ( 

గడయు మొదలును వరుసతో(గలిపి చదువ 
నగు జతుర్విధకందమై యార ఫ్రసభల. ఇరా 

ముదటికందము 

శ, చొళుక థ్ విశ వివిభునకు | వాలుకా బుధనుతియు సుగుణ వర్షము నిధులుకా 

జాలుటయు సీతినిరతియు | మేలుకా మధురతయు నీగి మీలిన విధముజా. ఇకా 

5ందడదడవక౦ందము 

క. బుధనుతియు నుగుణవర్గము : నిధులుం జాలుటయు సీతిసిరతియు మేలుజా 
మధురతయు నీగి మీటిన 1 విధముం జాళుక్యు విశ్వవిభునకు వాలుణా, x0 
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మాూదవకందము 

= చాలుటయు నీతినిరతియు ! మేలును మధురతయు సీగి మీశినవిధముకా 

జాళుక్యవిశ్వవనిభునకు | వాలుకా బుధనుతియు సుగుణవర్షము నిధులుకా. ౫౧ 

చతురకందము 
థి 

= మధురతయు నీగి మీటిన | విధముం జాళుక్యవిశ్వవిభునకు వాలుకా 

బుధనుతియు సుగుణవర్ష ము ! నిధులుకా జాలుటయు నీతినిరతియు మేలుకా. 

పం చవిధ వృ త్త ము 

= సరపిజము( గందయుగళము । సరి మొదలి నవాక్షరముల సమవ్ఫ త్తము/ ద 

తృరమున మణిగణనికరము | వెరవున రచియింస( బంచవిధవృ త్త మగుకా. 

నరనీజ వృ 2 ము 

(శ్రీవిశ్వేశష్మావరు సేవాశ్రితులు వొగడుదురు సిరి వరంగుటకై 
ధీవిద్యాసంభావిత దేవుజా ధృతియుతు హితజనదినసదినకరు ఇ 
(శ్రీవర్షింతుకా భావనజీవుకా జితరిపు శశికులశిఖరిమృగపతి కా 

భావోదంచద్భావితభావు కా (బ్రతిదినసముదిత బహుతర విభవుకా. ౫౪ 

x థమక౦దము 

ఢ్రీవిశ్వేశక్మువరు సేవా | శ్రితులు వొగడుదురు సిరి వరంగుటకై. 
ధీవిద్యాసంభావిత | దేవుఖా ధృతియుతు హిత జనదివసదినకరుజా. ౫౫% 

ద్వి తీయక ందము 

శ్రీవర్ణి ంతుజా భావన! జీవుకా జితరిపు శణశులశిఖరిమృగపతికా 

భావోదంచద్భావిత | భావుజా (బతిదినసముదిత బహుతరవిభవు జా. ౫౬ 

నవాతుర వృత్తము 

(శ్రీవి శ్వేశత్మావరు సేవా | ధీవిద్యాసంభావిత దేవు ౯ 

శ్రీవరి ంతుజా భావనజీవుళా | భావోదంచద్భావితభావు క. ౫2 

ముణిగణనికరము 

శ్రితులు వొగడుదురు సిరి వరంగుటకై 

ఛృతియుతు హితజన దినన దినకరుజా 
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బితరిపు శశికులళిఖిది మృగపతికా 
(బతిదినసముదిత ఐహుతరవిభవుజూ, 

షే 

తలకట్లు బోడలుం గొ | మ్ములు గలవర్షములతోడి ముఖ్యనదములు౯ా 
గలకబ్బము (హైస్వస్వర । కలితం ఐగుం గృతుల నరయంగవియనుమతులన్ +౫౯ 

తఅకట్లు 

| వనదభునవర్యచర్యుక 1 మనవరత వనర దయ నయ [కమ మఘమ 

వనకర మనత మనః కం | పన వరయ శశధరవంశభవముహ మరయకా. ఒ౧ 

బోడలు 

స్టితి నిలిచిరి సిరి నించిరి । ధితి మించి విరించివిధికిం దివిరిది శతి ని 
ర్శితికి నిలియిచ్చిరి | మితిని క్షీతి నిగిడిరి గిరిపతాకిచెంగటి విమతుర్, m౧ 

క్ మ్మ లు 

ఉరుగుణులు( గురులు గుకురులు 

గురులును బుణ్యులును బుధులు గుతుకులు శుతులుకా 
సురుచులు సుముఖులు సుఖులును 

బురునుతు లుడురాజవంజ్య( బూన్సుదు రెపుడున్. కటి 

సరిగమపధనులు 

నీపరి పని నీనరి ధని । సీనరిమాధారిగరిమ సీసరిగా రీ 
సీసరిగా నిగమాగమ । గోసారులునుం జళుక్యకులవి క్వేళా. ౬3 

గోమూ తి శాబ౦థము 

వర్ణములు నాల్గుపం కల వరుసవాసి 
మూలలం దోలి గోమూత్రశలీలం జదువ 
ను_క్తపద్యంబు దా నగు చుండెనేని 
దనరు గోమూత్రి కాఖ్యబంధంబు నాంగ, ౬౪ 

మాలిని 
వివిధ నయ విధిజ్ఞాకా విద్ధవీరారిగర్వుజా 
భువీ ధనద విధిజ్ఞాకా బుద్లసారాభిగముకా 
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క్ర 

క్ర 
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5 

ద్రవరగుణ గరిష్టుకా భాతవి క్వేశు( గాంతుకా 

ధవళగుణగరిహుకా ధాత విశ్వేళు( గాంచుకా, ఇ. 

చ (కబంధ ము 

. వలయనవకంబు నాబురేఖలు లిఖంచి 

యందు శార్దూల విక్రీడితాక్షరములు 
వెట్టి నడుచుట్ల గవి కృతి పేళ్లు రెండు 

లు వ్ య 

చ[క్రబంధంబునకు నిడి చదువవలయు. ౬౬. 

చితోపేత వికన్యరోోత్తమగుణుక (శీలంవటుకా సత్కయా 

విత్త" ద్దండును విశ్వభూరమణు నుర్వీకృత్యన త్క_త్యదుకా 
విత్తాయతుమ తావిధిజ్ఞు మహీతుక౯ పీతి కమాతి పియా 

యత్తుం జూచి నిను౯ విశేవవిదుంగా యాచింపుదుక౯ా దుర్హయా, 

కండలిబంభము 

. ఎనుబది పదములుగా.౬ బెన6। గొని యుపదేశమున6 దెలియ? గుండలిబంధం 

బనంజను దత్పదముల6 జ। క్కనినవ్రాలిడి వరుస జదువ6 గబ్బం బమరున్. 

. సతతోద్య త్క_రవాలభై రవు, విరాజద్రాజతేజసు_( జి 
దత సత్యస్వరపూత కారు వరదుకా; దత్కోలఖేలద్ధ ప్రజ 

(ప్రతిఖీతద్విడ ధీశ నుత్యచరణుజా, భావార్థసారజ్ఞుః ను 
చ్చిితసారస్వత భూతిసార విషయుకా, జింతింతు సంతుప్పీతోకా, ౬.౯ 

తు డ్ బంభము 

తరతరమ పూసనుండియు(! బరుజులు దట్టాడి మధ్యపద్ధతి ధారా 

పరివృతి నుపదేశ [క్రమ। పరిచితి. బఠియింస ఖడ్గబంధం బయ్యెకా. ౭౦ 

సమరమహీ మధుమత్సమ । సమధికతం (ద్రుంచు విమతశఠులకా లీలజా 

హిమరుక్కులు(డు మరుత్య । త్సమస త్త వత్ 6 బేర్చుచుండు సర్వజగముల ళా. 

శ 66 "పీద్దయ సత్కతి కవితాలంకృతి ౫ ఇందు కవిెపేరును కృతి పేరును 

మౌ త్రమే ఈ కృములు, కృతిపతి శానరాండు, తర్వాతివారు కృతినివదలి కృతిపతీని 

(గ్రహీంచిరి గావలయు, నన్నెచోడునిలో ఇవి ఎట్లో తెలియరావన్నవి, 
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ఆ. పథమ యమక చిత్రబంధాదు లొకకొన్ని | తెలుసంబడియె బుధులు దెలుపవలయు 

నుర్వి6 బద్మబంధ సర వతోభ (ద్రాదు । లంధ్రథాష( జెప్ప నరిది యంగ(్రుు ౭౨ 

వయువాణాయాం త్రిసామా 

కావ్యదోషములు5 

* పతిభాకంపన మబ్బినం గవులచేం బాటిల్లా శద్దార్ధసం 

గతదోషంబులు కొన్ని, కొన్ని ధర సత్కావ్యంబులం దైన ను 

శ్రిత వేగాకులితాపగా వితతిలో డిండీరపిండాకృతికా, 

ధృతి సందర్భముచోట వానిం దగ జింతింపం దగుజా సత్కవుల్. ౭9 

క, *పద 2వా కెక్యార్ధ (తితయస 

ముదితములై వివిధదోషములు చెవి కసుఖా 
స్పదము లగు; వాని తెజంగులు 

మది సుకవుల కెజబుంగగవలయు మలజువక యెపుడుళా. తలి 

(1) పదదోపుములు 15 

సీ, *అ(ప్రయు కము =నపుష్షార్థకంబును వెనస 

మర కంబును ఉనిరర్థాహ్వాయందు 

కనపపంస్కృృతంబు కొనేయార్థంబు "సందిగ్ధ 
కొనష్ట ప్రయోజన లి ష్టములును 

గాఢపరిక్ట్ ష గూఢార్థ కంబులు 

౫౦న పతీతికము 1కసన్యార్థకంది 

౫2నవిమృష్టకవి ధేయకాంశంబు 2వాన్తశ్లీ ల 

౫ఉసరుష 3 తర్పి ర్రుద్దార్ధ భాషిత ములు ౬ 

తే. ననగ బదిమేడువిధము లై. యతిశయిల్లు( 

గావ్యముల దోషములు సదగతము లగుచు; 

వాని నెజు(గక రచియించు వట్టికవుల 
వేడ్క. మెచ్చండు చాళుక్యవిశ్వవిభు(డు. తిః 

i© ప యు క్ ము 

క. దైవతు(డు గాచు గడుకం | భావన నన నప్రయు క్స్ సదమునః బఐరంగుజా 

వావిరి6 బుల్లింగత్వము । దై వతపదమునకు( దజచు దనరక యమీనికిజణా. తజ 

గ్ర 



il4 

x 

కావ్యాలం కార యచూణామణి, ఈలా, ౬ 

“ఆతు కూ 

“ జగతి నెనీమిదింటినగములో సగ మగు ! భుజము లాహావముల( వొల్లు లగునె 

భూపతులకు నన నపుషార, మరార । పదము లరవృపిపదము గామి. వత 
బి అ Ory అ" దణ 

తలలను. రూ 

జనపతి వనధర పరివృత ; యన(జనుధర నేలె ననంగ నసమర్ధ మగుకా 

వనధికి నీవనధరసద | మొనరించుట శబ్దసంపదూనత యగుటికా. ౭2రొ 

4ఓ4ఆనరక్ము 
@ 

. నలి నొప్పు బురుమం డొగి6 గడు | నలవడియెం బడంతి యన ననర్ధకమయ్యె౯ా 

నలి ననియెడునది యొగినకా । పలుకును బూరణము లం(ధ్రభాషకునగుట౯ా. ౭౯ 

వ్ అప సం స్క తము 

. స్పరిశన మతివకు సీతకు | దరిశనము మనోహరంబు దరుణికిననంగా 
ధర నపసంన్మ త మగు. ద। ద్లురుత్య మాద్యక్షరములం. గూడక యునికిజా, 

a 

6 చేయా ర ము 

వరునిపయి( గూర్మి వనితకు | నిరవ్యగ్రహ మెపుడు ననిన నేయార్జ మగుకా 
నిరవ్యగ్రహా శచ్దార్ధము | తిరముగ నేతవ్యసరణిం దెలియుటచేతకా. లాం 

7సందిగము 
య 

+ అవసీభృత్క_టకం బు । తృవసద 'మెల్లపుడు ననిన సందిగ్దార్థం 

బవిరళ మగు నగతట మా | నవపతిపర సంశయంబు నరుల కొదవృటజా 

58 ఆఅ (ప్రయోజన స౦ళ్లిషము 
ఉ * య శి 

+ అప్రయోజనసంక్లిష్ట మగు సమీర | జాశనారాతికృత కేతన్నాగజన్మ 
శ్యతుతటముల నిల్హురుశత్రు లనిన । నేతదర్భ్శంబు గిరులకు నేంగి రనుట. ౫౩ 

9కి ప్ల గూ స ము 

* తతజ కంజేక్షణలు కైమ గల్లకటలు, | ఘనవిదగ్ధాత్మికలు( బురికొంకఠ(లన6(గ6౮ 

గ్లిస్పగూఢార్థ మనం జను. గైశసరణిం | దత్తదర్శంబు నెటజీంగెడి తలంప్పచేతంరాళ 

10 అప తీతికము 

+ శతి బాడబులకు మన్యు | స్ధితి యుచిత మనంగ న(ప్రతీతిక మగు వి 

(శుతబాడబమన్యువులకు । వితతార్థ ము లెందు6 బెక్కువిధను అగుటచేజాం రా౫ 
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1, ఆచార మ 

+. ఆదట నింద్రుని జగదాహ్లో | దంబున జందు( డనిన నన్యార్షము సం 
ag) 

పొదిల్లు నియతనామ । (ప్రాదుర్భావముల నెన్నంబడ కుండుటచేజా రొజు 

12 ఆవిమృస్టవీ ఛేయాంళ ము 

. ఉవిదకు మొలనూలు మనో । భవు రెండవనారివోలె. బర౭ంగె ననంగా 

నవిమృష్టవిధేయాంశం । బవు నతనికి రెండునారు ల రక యునికికా. రాతి 

13 ఆ a లము 

(వ్రీడామంగళ కుత్సలు | దోడుగ నక్షీల మనెడుదోషము మూఃడై 

జాడపడు గామ్యవచన । (క్రీడల; నత్తెఅంగు కృతుల గేలింజేయుకా. రారా 

18 (ఏ) (వీ డాళ్లీలము 

* జనపతికృస మడయుతులై | చనుకుజనులు గుహ్య్య'కేశ సన్నిధులును మో 

హన సరుచిపరిహూర్ధులు 1 నన (వ్రదాశ్లీ లదోష మగు వినుచోటకొ. రాకా 

18 (2) ఆమంగళొశక్లీఅము 

. అన్నున కధిపతి యలుకం | గన్నుల నీదొలుక బట్ట గడు దడిపె ననం 

గ్నిన్నశ్మ్శశాన మన్న |; ట్లన్నేరనిపలు కమంగ శాన్టీల మగజాం హై 

18 (జుగుప్సాన్ళీలము 

. నాతి గనయంబు వదలింస నాథుమీ(ద । నాభిపంకజగంధ మున్నతి. జరించె 

నన జుగుప్పాభిధాశ్సీ ల మయ్య నింతి | కప్పుడు పొక్కిలిరొంపికం పర్ట మగుట,కాణ 

14 పరుషము 

కుర్కువ కర్కశ బర్చిం 
తర్కిత మవ్విటునిసుకతతం(త్రం బనుచుకా 

బేర్కొన్నం బరుష వమన. జను 

దార్కొ_ను (శ్రుతికటువు నన(గ( దజ్జ్ఞులచేతకా. ౬౨ 

15 విరు దము 
థి 

మిత్రుం డుదయింపషః గువలయోన్నేష మొదవె 

నన విరుద్దంబు, సఖునకు నవని కైన 
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కావ్యాలంకార చరాడామణిే, ఉల్లా, ౬ 

గలువలకు నర్కునకు నైన గల్లుమె(త్ర్య 

కారణం బొక్క. నెసమున6 గానంబడమి. ౩ 

వి పదగతడోషంబులు, 

వులకు నిట మీంద వాక్యగతదోషంబుల్ 

వరింతు. గొన్ని, యవియును 
వివిధంబులు సూక్ష్ముములు నీవేకింపం దగుకా. హా 

£9 

(2) వాక్యదోహములు 15 

* కముభంగము =విసంధికంబును హెబునరు _క్రి 

కంబును ఉవ్యాకీర్ణకంబు నాగ 

వ్భిన్న వచస్కంబు ఆల్గిన్నలింగంబు "ఛం 

దోభంగ కొయతిభంగ దోషములును, 

ఏన్యూనాధికోపమా 10సనూ కానపదంబులు 

నట వేత సమా ప్తికపునరా త్రకంబు 

*2నశరీరకంబును *కెనధికపదంబు6 eet 

(క్రమభంగము ఒకపత్రత్తృ కర కంబు 

ననగ బదియేనువిధుల. గావ్యములయందు 

వాక శదోషంబు లుదయించు; వాని6 దెలిసి 

కబ్బములు చెప్పు నుత్తమకవుల మెచ్చు 

విష్ణువర్ధన చాళుక్య విశ్వవిభు(డు. కాశ 

1(కనుభంగము 

(శ్రీవిష్ణువర్ధనాఖ్య క్మావరు కీ_ర్థిప్రతాప మహినులతో రా 
జీ వేందివరమ్యితులు - కావింతురు చెలిమి యనగ (గమభంగ మగజా ౯౬ 

2ివిసంధికము 

కుల అంబుజ అర్కుం డీల 

బలి ఇం[ద్ర ఉదారు( డనెడు పలుకులలో న 

చ్చులు ' హల్లులతో( గూడం 

గలయక యుండిన విసంధికం బగు గృతులకా. “3 
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8పునరు క్తము 

, చక్రి చృకాయుధుండు పోరు సలుపుచోట 

నవిన నిది శబ్దపునరు క్త మం(డు బుధులు, 

శార్ షేచాపా స్త్రుం డాడి నెసంగునెడల 

ననిన నిది యర పునరు క్త మగు దలంప. కల 

4 వ్యా క్రీ ర ము 

_ తలల వరాహాంక, ముదం 

బులనాజ్జయు. దాల్చి విశ్వభూవిభు( గొలువం 

దలంపుదు కరు లని చెప్పం 

దొలంగక వ్యాకీర్డ మనెడు దోషం బయ్యకా. కాలా 

రభిన్న వచనము 

. అనిశభంగంబులును నసేవ్యములు నైన 

యంబువిధు అట్ల గంభీర మగుమనంబు 

వశము గా దన్న నది థిన్నవచన మయం 

బెక్కు.మాటల నొకమాట భేద్య మగుట. ౧౦౦ 

6భిన్నలిం౫గము 

a చాళుక విభుడు వనుప (ది! శూలంబునుబోనిసేన కూరతచేతం 

గూలుదురు వైరు లనిలో । లీలం బొరి నన్న భిన్న లింగం బయ్యెకా, ౧౦౧ 

7భందోభం౦ం౦గము 

ఎందును నీరాజున కే ; చందంబున లేరు సరి జగంబుల నెల్లజా 

సుందరతను శూరత నన | ఛందోభంగంబు గృతుల6 జను దోషంబై. ౧౦.౨ 

రియతీభం గమ 

-చెప్పినయెడ నిలువక వడి । దప్పిన యతిభంగ మనంగ జను, దత్క్భతి సీ 
చొప్పు నెజబుంగు(డు తెనుంగున | నెప్పుడును విరామభంగ మెన్నరు గృతులకా: 

9 న్యూ నోపమ 

= చంద్రతారాథిరామ మై చదలు వొలిచె( | బుండరీకొంకకాసారఖండ మనంగ 

నట్ల చెప్పిన న్యూనోపమాళఖ్య యయ్యె | నుపమ తారాపథంబున కూనమగుట, 
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ఆధి కఫోపము 

తే, వికలముఖులై న యరివధాటికలు గ్లాంత | నలినక్షై రవ లగ్ముగ్రీష్మ నదులఫంగి 

ఉరి నా నధికోపమ యయ నరయ । నందు? గైరవ ముపమకు నధిక మగుట. 

10 న్యూ నపదము 

క. పరగండ భైరవుని శ్రీ । చరణంబుల కెరంగ కున్న సమకూశో వనే 

రత యన న్యూనపద మగు । పరునకు నరిపదముం గవిత( బరిత ముగామి ౯, 

11సమాపఫునరా తము 
ఇాజజీటి ఇటీ 

శ. ఆవసీశుయశము గుణమణి । నివహాంబులు నెగడ నెగడె నిఖిలము నిండఇా 

గవవినుతులచే ధవళిత । భువనం బనంగా సమా ప్పపునరా త్తమగుకా. ౧౦౭ 

12 ఆశరీరము 

క, కుశలు( డగునృపతి సతతము ! కృళకులధర్ము లను సహజక్సృ[,తిమగుణుల౯ా 

బిశునుల నని మును పలుకంగ | నశరీరము నిగ్రహించు నను[క్రియ నిడమి£౯ా. 

18అధికపదము 

క. కరవాలభై రవునిచే । నరుగుదు రరు లర్క-మండలాకార ములో 

నురింగి యన నధికపద మగు | నరయంగ నాకౌరశ బ్ర మదికం బగుటకా. ౧౦౯ 

141ప[కమభ౦గము 

క. నారలు చీరలు మధురా | హారంబులు కూర అడవి యాలయ మనగా 

గూరుం (బ్రక్రమభంగము । వారక వనగృహము లేకవచనం బగుటళా, ౧౯౦ 

15 పతే త్స క న ము 

తే ఏచి మార్కొను6 బులుల (గొ వ్వెనంగు కిరుల6 

బాజు మృగముల (ద్రుంచు సిభటు( డనంగ 

నడరి విపరీతగతి. జెప్ప నగు బతత్స్ర 
కర్గదోషంబు దగ దీని. గానవలయు. ౯౧౧ 

క. ఇవి వాక్యజాతదోషము । లవిరళశముగ6 దెలియుం డింక నర్ష(క్రమసం 

భవము లగుదోషముల( దగ | జెవులకు6 జవు లొదవ నోలిం జెప్పెదనొప్పళా. 

సాన 

(8) ఆర్త దోవ ములు 17 

సీ. వరుస “నపార్ణంబు 2న్యర్గంబు 3 ప్రీ శనాధి 

కోపమంబులు కసంశయో క్రికంబు 
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ఆనతిమాత్రకంబు = నేకారంబు కిభిన్నంబు 
© 

9జరసపదకమమును *9బరుషకంబు 

2 ౩ ననదృ్భకోపమమును ౫2న వపిద్దో పమ 

మును =౩హేతుకూన్యార్థమును దనర్చు 
ఇత విరసాహ్వయంబును ౩ కనిర లంకృతియు 2ళటవిగ్రు 

ద్దంబు ఇ౯ససంగతత్వం బనంగఈి 

కే. గబ్బముల స్పదశదోషఘటన లొదవు 
'బౌఢి వానికి. బాపిసత ఏ?భువు లైన 

యుభయభాషాక వీందదుల కొనంగుంబొనంగం | 

జారుతరకీ_ర్ధి విశ్వేశచక్రవ ర్తి, ౧౧౩ 

1ఆ పా వ ము 

క. ధనదునకు నెంద అంగన ?। లనుములు నాకమున. బండునా * పాతాళం 

బున బాము అెన్నిగలవో శ! యనంగ నపార్థంబు వాచికార్థ ము గామికా౧౧౪ 

9 వ్య న ము 

తే. “మీరు పెన్షలు, కులమును బౌరుషంబు 
విశఘతంబులు, గుణము లీవితతు, లేల 

యధిపు. గొలువరు దా*ి రన వ్యర్థ మయ్యె 
చొలుత( బలుకులు భజనహేతువులు గామి. ౧౧౫ 

85 పీనోపమ 

క. కుక్చ్కులునుదోలె దనుజులు | మిక్కుటముగం గచుర సురలు మృగములభంగి కా 

దిక్కులుచెడి పాణీరినాం | దక్కాక హీనోపమాభిధానంబయ్యెజా. ౧౯౬ 

తీఆధికోపవు 

క, ఆకుటిలగతిం గొలకులలో | బకములు మునివరులు(బోలెం బరణగె ననంగాం 
బికటిత యగు నధికోసమ । సుకవిత నీరెండు. జొనుస శూన్యం బయ్యెకా.౧ శి 

ర నంళయేము 

క, సీ వన్న పలుకు చెప్పిన | నావెలందికి నలుగ నేల యన సంశయ మై 

భావింసందిడు సీ వను ! నాచెరవున నన్న గామి నన్యార్థం టె. అ తలంలో 
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వే 
జూ జ్ర 

ర్ 

క, 

శే. 

క్ర, 

క్ర 

శే, 

కావ్యాలంకార చూడామణి, డల్లా, ౬ 

6ఏ కా ము 

మలయసమీరము మలసెను | మల(గొనియెం బటీరశె లమారుత మనుచుం 
చిలికిన యమ (క్రమ్మజ |! బలుకుట యేకార మం|డ్రు |ప్రతిభావంతుల్ .౧౧౯ 

అ యె 

7ఆతీమా (త ము 

ఆతిమాత్రం బగు నతిభా |! షీతమున నేకోదకమునం జెడు జగ మనుచుకా 
మితముగ నరిసతు లేడ్చినం | (బతతాకృతి నదులు వర్వె బాష్పజలములకా౧౨౩ 

8భిన్నస౦ం బంధము 

నలువ భవదహితకీ ర్తులు ! నలుపులు గావించుకలంపునంజేసి సుమీ 

మలినత్వము కుజనమనః | స్టలముల నిడె ననగ భిన్నసంబంధ మగుకాంం౨౧ 

9ఆప క మము 

పురుషు డెక్క_ండు సరిణయంబునకు మున్న 

వరుస సమకూర్చె సీమంతపరికరములు 
అన నప్మక్రమ మండ్రు కృత కంబు గడచి 

యవలిసనిసేయు నని చెప్పునట్లికృతుల, వాతి 
(mn) 

10పరువనము 

'వేండెఢునర్టులం గనుంగొన | వాండికుఠారమున. జెండవలదా యను సీ 

సూండరిమాటల పరుషము । పోండిమి చెడు నట్టియర్హ ముల గబ్బములకా.౧౨౩ 

11 ఆస దృ శోపనుూ 

వసుధాపతి కోపాగ్ని ! ప్రనరంబులచేత రజతపర్వతభంగిజా 
వెన వెలి(గెం బోర ననంగా | నసమత నిది యసదృశళశోపమాహ్వ్యాయ మయెకా, 

12 ఆ పనీ దోపమ 
థి 

బాప్పకణకీర్ణ మై యెప్పు. బణ6తిమోము 

మంచు నిండినతోగపువ్వుమాడ్కి. ననిన 

నప్రపిద్దోపమార్థమై యడరు నండ్రు 
కుముదముఖముల కుసమా ప్పి గూడ కునికి, ౧౨౫ 
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18 హేతుకూన్య మా 

, చర్మ గోరక్షణార్థంబు చంపు బులుల 

ననక మిన్నక పులివేంట లాడు నృపుండు 
కూరు( డై యన్న నది హేతుకూన్య మయ్యె 
నిష్ప్రయోజనకిథన మై నివ్వటిలుట 

14 విర నము 

౧౨౬. 

- తల పవుచూపులు నిద్దపు । టెలనగవులు నింత యొప్పునే భయమున ని 

చ్చలు చను నరి సతులకు నన | విలసనసమయంబు గాని విరసం బయ్యజా. 

135సిరఅం౦ కృ చి 

నీచుడు సభలోపల దు । ర్వాచాలత నాత్మదోష నవంచితుండగు నొ 

నేచును నిరలంకృతి మై ! యీచంద మలంకృతులకు నెక్కక యునికిజా ౧.౮ 

చ న రా 

- చర్చ వేయ జగదన మ్మతమగునర్ధ । మది విరుద్ధ మనంగ నతిశయిళ్లూ 

దేశ కాల లోక దిక్పమయక విరు । ద్ధాహ్వాయములచేత నై. న సగర 

(1$జీశ విరు జ ము 

మరుదేశంబున( బెక్కులు । పరిపూరితసలిలనదులు పరగి పిపాసా 
తురులం దసియించు నాంగా ! ధర దేళ విరుద్ధ మయ్యెం దజ్ జ్ఞాల కెల్ల జ౧౩౦ 

వ మ న స ది ఈ 

= (గీష్మ కాలంబు మ త్తిలి కేకు లాడె, 
నిండ గోపంబు లిలమీంద నెల్ల బొడమెం 
జాగ (ప్రథమాంబువులకునై చాతకంబు, 

అనగ గాలవిరుద్దసమాఖ్య మయ్యె. ౧౩౧ 

అక కావల జ మూ 

ఘనగజకుంభంబులలో |; మొనయుః ద్రైవాళంబు వెలయు ము క్తెపుగము అ 

య్యెనుంటోతులకొమ్ములతో | నన లోకవిరుద్ధ మయిన యర్థము దలపజా.౧౩౨ 



కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా, ౬. 

(ఈడి గిరు ద్ద ము 

క. ఉదగంబుధివీచుల ను | న్మదు6 డై (కీడించె దాకీణాత్యు, డనంగా 
మదిలో వినియెడువారల । యెద నించును దగర మనునర్భం బై. ౧౩౩ 

(5) సనమ యవనిత ద్ధము 

క, ఆమ5ంయగం బులితోలును మ । _స్థమునం బలుజడలు దాల్చి నాగత్తు. డొప్పెజా 

హిమకరశేఖరుగుడి నన | సమయవిరుద్ధార్హ మగుచుం జను సత్క్మృతులకా. ౧౩౪ 

17ఆస౦గతి 

తే. [శుతము శాంతియు నితనికిం జు ట్లలనక, 

డయయు దానంబు లితనికి దయిత లనక, 

జోడు దప్ప నసంగతి స్తుతి యొనర్చ. 
బద్యములయందు సహచర్యభంశ మయ్యె. 

గుణాయతాలంశాణసరణులు 

క. ఈచోషంబులుమొగి న | ర“ోదితములు పూర్వభాషితోదార శే 

షాదిగుణంబులతోడ( (బ |; మోదంబున. గూడి యొసంగు ముఖ్యార్థములకా, ౧౩౬ 

క. (శుతిపరుషత మానుటకై | మతి. గర్హవ్యంబు సౌకుమవూర్యము చెప్పజా 

జతుకత(౬ గాంతి ఫటిందుట ! వితతగ్రామ్యార్థహరణ విశుతి( జేయుకా. ౧౩8 

క కృతుల నపుష్టార ప్రవి । హతికొబకై. చెనుసవలయు నర్హవ్య_క్టిణా, 

వితతన్య్యూనాధికపద | యుతిహతిశై సమత చెప్ప నొప్పుం గవితకజా, ౯కలా 

తే, ఆనుచితార్థ నిరాకరణా ప్తకొణకు | నగు నుదాత్తత6 గావ్యంబులందు( జౌనుప 

యుక్తపాదవిసంధివిచ్యుతి యొనర్చు। పనికి నూర్జస్వి కర్ణంబు సద్యములను. 

ఆ. తుది. బతత్చంకర్ష దోషాపహతికి నై | యుక్తి రీతి. గావ్య మొగి నొనర్చ 

న(ప్రతీతిక పరిహారంబు కొజకు నై । సుుపనాదగుణము( జొనుపవలయు.౧౪౦ 

క, చ్యుతసంస్కృతి మానుటకై_ | యతిమధురసుశబ్దవృ త్త మగు నొనరింపకా, 

అతత (ప్రక్రమభంగా । హతిక్షై సం్యక్రమత6౬ గూర్చు నగు నంథడ్రుబుధుల్ .౧౪౧ 

క. పేయోలంకారము దాః (శ్రేయం బగు బరుషదోషశిధిలతకొణకై_ 

చేయం దగుసూ _క్రీశంత్రము | హేయాశ్తీ లంబు6 దొలంగ నెగుచుటకొటికె ౧౪౨ 
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క, ఇత్తబంగున మజియు గుణా 

యత్తాలంకార సరణు లరసి కవీంద్రుల్ 
చిత్తంబున దోషోదయ 

వృత్తం బెడరించి కవిత విరచింప( దగుజాం 

వ్ విరహీత వెరి" భువన విశ్రుత సద్దుణ రత్న హారిక 

నిరుపమకీ రిక యువతి నిర్ణథనతును చారుమూ ర్తికె 
జీ యేల సాలరీ De 

నిరచితవృది కై సమర వీగవిరాజిత జె ఠసీదికె 

పరిచితశ కిక గిరికపాదపయోజనివ కభ కి కె 
అలాటి యొలా అట బాయలు 

తరలము 

నాజనపోసణకాలి కె రణకూరతాననమౌలి క 

రజనినాథ వలా గ గణ్యవిరాజి కె జయవాజికై 

గ జభుజంగమ ఫారవారణ కారిక యవిళారికె 

విజయవి[కమధ ర్త న్ మనవిశ్వధూవరభ ర్ం 

గద్యము 

బది (శీనుదుమారనుణ చరణారవిందనందన గోవిందామాత్యనందాన 

వినిధబుధవిభేయ విన్నకోట "పెద్దయ నానుభేయ విర చితంచైన 
శా వ్యాలంశార చూడామణి యను నలంకారళా,స్రంబునందు 

నిమి శితాలంశార యమశాద్యనుప్రాసచిిత సందర్భ 

దోప.గుణ నిరూపణ (పభృతి [పపంచం బన్నది 

వమవోలా సము 
అ ౪౫ 

1283 

౧౪౩ 

౧౮౪ 

orp 
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ఛందః(పకరణము 

అసాాశ్టీక 

క, (శీవిశ్వేశ్వరునకునె | భావిత వి శ్వేళ్వరాం[ఘ్రిపద్మున కై సం 

భావితపదవాక్యకళా | కోవిదుకె నయవి కేవ గుణవిధునక నె, ౧ 

క, ధీయుత పింగళనాగ హ | లాయుధ జయదేవ ముఖ్యు లగునార్యులచే 

నాయతమై యామ్నాయ స । దాయిత మగుఛంద మొప్పిదముగ శౌన ర్తుకా, ౨ 

క. ఛందోవి(భ్రమవిధితో | బొంది కదా వేదాళాస్త్రములు వాగ్వనితా 
మందిరము లైన యయ్యర । విందభవునినదనములకు విభవం బొసగెకా ౩ 

శా, సొందై? గారవలాఘన(ప్రకృత మె; పూర్ణాకీరన్నిగ్గ మై 

యందం బై: (కుతిసమ్మత (ప్రకట మై. (ప్రాపించునానావిధ 

చృందస్పూత్రము లేక లోకముల జంచద్వాక్యరత్నావళీ 
సందోహంబులు కంఠభూషణము లై సంధిల్లు నే యేరికిళా ? ౪ 

క, ఛందము వాజ్ముయవిద్యా ! కందము యతిగమక సమకగణవృ త్త కృతా 

నంద మమందార్థకళా | విందము వాణీకరారవిందము (ప్రతిభకా. ఇ 

క. పటుమతి నట మున్ను మహో । నటు డీజు(డు వాచకాభినయమునకై యు 
త్కుటయతిలయమయతాళ | స్ఫుటవికటచ్చంద మందముగ నొనరించెకా. ౬ 

క, సృజియించి యిచ్చె నజునకు | నజుండును భరతునకు నిచ్చె నమ్మునివరు(డుకా 

బుజుమతీ యగుపింగళు( డను ! భుజగమునకు నిచ్చె భుజగభో జనుండచటకా8 

క, (ప్రియ యది యేటిది నావుడు( | బుయిలోడినపలుకుతుదలపొల్లు లచేత ౯ 

నమయర సతభజన గణములు । దయమొందెకాః ఛంద మొందె( దద్ద్గణయు క్రీ ౯ 

క, గురువును లమువును శంకర । గిరిజాతాకృతులు తత, కలత ములు గణముల్ 

గరుడువిపై పింగళఫణి | విరచించినతెణంగు వరుస వివరింతు. దగకా, ౯ 
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ఐ. ఆవి యెయ్యవి యనిన__ధీశ్రీనస్తీమ, వరాహాయ్ డ కాగుహార్, 
వసుధాస్, సాతేక్వత్, కదాసజ్, కింవదభ్, సహసన్: ఇట్లని గరుడ 
భయంబుననుం దిర్యాగుదితస్వభావంబునను సాభిప్రాయజేయనేయార్లంబుగా 
గజస్వరూపనిరూపణంబునకునై పింగళనాగంబుచేత నుచ్చరితంబు లగుతద్వా 
క్యాంతరంబులం బొల్లులై తోయ మకార * యకార _ రేఫ . సకార _ తకార 
జకార = భకార .. నకారంబులు గణాభిధానంబులకు నాద్యక్షరంబు లగుటచేత 

మగణ ౨ యగణ - రగణ ౨ సగణ . తగణ = జగణ ౨ భగణ  నగణం 

బులు (గమంబునం (బ్రస్తారోద్ధారంబునం (బ్రభవించె, దత్స ్వారూపంబులనుం 
దదధిదైవతంబులను బరిపాటిం |బకటింతు నెట్లనిన. ౧౧ 

క, ధీక్రీ స్త్రీ మన మగణము । విశ్రుత, మధిదై వతంబు విశ్వంభర; ని 
త్య శీల నొసంగు మగణ ! (ప్రశ్రయముఖకవిత చెప్పం బని దను దల(పకా.౧౫ 

క, జగతి వరాహా యనగా | యగణం బుదయించె నుదక మధిదై వత మె, 
యగణ(ప్రయోగములయెడం ! దగిలించుకా పిరులు6. దన్ను( దలంపున నిలుసకాం 

తే. శిమిసి కాగుహో ర నునట్టి పలుకు రగణ 

మయ్య; నధిదైవతము వహ్ని యయ్యెం గానం 

గవితముఖమున రగణంబు గట్టునపుడు 

వహ్ని౭ దలసంగం బగబకు వచ్చు జావు. ®3 

క, గతికై ఫణి వసుధా సని | మతిం దలంచిన సగణ మయ్యె; మారుత మధిదై 
నత మం(డ్రుు సగణముఖ మగు । కృతి పగటకు మగుడులేని కీ డొనరించుకా,౧౪ 

క సాతేక్వ దనుడు( దగణము । జాతం బై శూన్య మగుడు, జద లధిదైవం 
జై తనరెం దగణముఖకృతి । (శ్రీతుం డగునృపుని నై శన హీనుం క 

ఆ. తనర6 బింగళుండు కదాస జనకా జగ 
అము జనించెం దదధినాథు€ డిను.డు; 
తొలుత. గృతిని జెప్ప? దొణంగుచో నర్కు_ని 
దల(ప నరికి రోగతతులు వొడము. 

౧౬ 
క. ఖగపతి కింవద భన నది 

భగణం; బుడురాజు తదదివతి; భగణాద్యం 



కావ్యాలంకార చదూడావమణి, ఉల్లా, ౭ 

బుగనుం గృతి చెప్పునప్పుడు 

మృగాంకు. దలపంగ నగు సమీహిత కాంతుల్. 

. సహన నని పలుక నగణం 

బహతం బగు, దదధిదైన మగు (బాణుండు; త 

ద్విహితస్య తి నాయువు గడు 

నిహితం బగు నగణముఖ వినిర్మాణములకా. 

. గురులఘువులు గలములు; లఘు 

గురులు గురులఘువులు నెన్ని కొన వ హము లగుళా 

గురులఘువులు (త్రితయము లై. 
మురిసిన నవి మగణ నగణములు నాం బరంగుకా, 

. మగణరచన కాదిమధ్యాంతలఘువులు 

గలిగె ననియర త గణము లయ్యె 
నగణ రచన మొదల నడుమను గడ గురు 

వుండెనేని భజ స లొప్పుమిగులు. 

క, లోవంక (వాయ గురు వగు; 

నేవంకయు బేన్మివాంత యెసంగును లఘువై 

జై వాతృక రేఖాయుత 
భావజశర నిభము లం(డ్రు( (ప్రాజ్ఞాలు మణతియుకా. 

గురువు లగు నొంటిసున్నల, 

నిరుసున్నల జమిలివ్రాల నెడమల నూందఖా 

బౌరసినవియు దీర్ణ ములు; ని 

తరములు లఘువులు గణములు త _త్తితయంబుల్ ; 

ఇందు(డు గాంతి*, వపుఃప్రభం 

గందర్చుండు, స_ప్పస ప్తి ఘనరుచి ననం జె 

న్నందినయవి గురువులు చె 

న్నాందినవిడుపులును; నట్ల యున్నవి అఘువుల్. 
న కృతిక్షపులును తృపిదృపులును 

పితృభృతులును నిలుచు పదముపిజుందన లఘువ్వుల్ ? 

యా 
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కృతిలో నగణములును దీ 

రత నొందినయ్ని లెట్టిగా( దగు నెటు(గకా. 

మ. కమసీయందగు గద్యపద్యమయమై కాన్యంబు గద్యంబు నా 

నమరుం బాదనియంత్రణానియమవిన్య న్హప్రశస్తార్థ మై; 
రమణీయాం ఘ్రిచతుష్టయ స్ఫుట వళిపా సొభిరామందు ప 

దము; తత్పద్యము వృ త్తజాతు అన రెండై పర్వు. గాన్యంబునజా, 

UK : వృత్తం దినం జతురం(ఘి సు 

వృత్తం దై వళుల (వాల వెలయును; మాత్రా 

యత్తగణంబులచేతం బబ 

పృత్రాకృతిం బరంగు జాతివితతులు కృతులజా. ఎకు 

డే. విరతి వ్శ్రామ విశాంతి విరమ విరమ 

ణాభిధాన విరామము లనెడి పేళ్లు 

యతికి( దిర్యాయపదము లై. యమరు€ గృతిని; 

యుక్తి పనముల గృతియందు నునుపవలయు, (» 0 

* కరి గిరిపుర నిధి శకి ది ! కృరికంభ్యానంబు గణితపరిభాషలచే 
నరప్ యతి నిలుపుచోటులు । పరికింపంగవలయు. గావ్యబంధన 'వెలయకా..౨౮ 

శర్మ 

నల్లి పాసములం 

5, పాద్యప్రథమాక్షర ము । త్పాదిత మగు వళి యనంగ; (బ్రానసం బనంగా€ 
చాదద్వితీయవక్షము ' పాదచతుష్క_మున కివియ (ప్రాణము లెపుడుకా. ౨౯ 

పళి భేదములు 

- స్వరజలు వర్షజ లిత రే । తరవర్గజ లనంగ నేకతరజ లనంగా.( 
బరపారు వళ్లు నాలుగు; | వరుస దెనుంగునకు వాని వలయుం దెలియణా.30 

- కోరి యకారము మొదలొ । కారము తుద మైనయచ్చుగమి పం(డెడుజా 
వారక యొండొంటికి నిం ! పారణ వశయ్యె నాల్గు న్రైదును మూండుకా. ౭౧ 

ఆ జ్వి రమము 

. ఆ ఐ పొ లత్వమునకు । నీ ఏలును బుద్వయంబు నిత్వమునకు( దా 
మూ ఓ లుత్వుమునకు నళు | లాయచ్చుల దొరసి యుండ హాల్లుల కెల్ల కాం 3౨ 

UA 

(2 

UR 

tn 
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అశారవలినియాపణము 

. అవని ధర్మ జూ(బోలు నిత్యార్యచర్యః 

నాదిరాజుల దొరయు నితై్యైం(ద్రభూతి 

నరుల |బహారించు బాహుందండౌ(గ్యమునను, 

విధుకుల్యాగణ్ చాళుక్యవిశ్వవిభుండు. 23 
ఇకారవళీనిరూపణ ము 

. ఇనజు( డీగిః భారతీకుండు చతురత, । నేకవీరుం డాజి బుజుతయందు,. 

బూజరిప్పండు సిరి, నహీనుండు భూవహ । నమున విశ్వమనుజనాథవిభుండు. ౭౪ 

ఉ కారవళిని రూప అము 

క, ధరణీవరాహలాంఛితు. ! డురరీకృత సకలవిద్యు. డూరీకృత సం 

ర్ం 

లొ 

గరజము(డు విశ్వభూవరు( । డురుకీ!ర్తుల నెగడు నా చిడౌజో నిభుం డై. ౩౫ 
వ ర్ల వళినిరూపణ ము 

తుది నున్న జ ఇణనమములు 

వదలిన యాకటచటత పల వర్షాక్షరముల్ 

వొది. దనవంగడము లలో 

నదికిన నవ్వళులు వర్గజాఖ్యము లరయజా. కష 

=. కమనీయరాజశిథామణి కరిరాజగర్వమహీీధ్రనిర్హాతమునకు 
చతురయశస్పిత చృత్తిి కాయోధన జయదాశ్వభంజళీ రుంపునకును 
టంకితరాయకఠారిసాళువునకు డంభలాంఛన కోల ఢాలునకును 

తత్త్వ పురాణకథా రసవేదికి దాన దయా ధర్మ ధామ మతికి 

. పకువతిప్రా ప్ప స్వామాజ్యఫలున కద్ద ; బంధుబంధుర తేజోవిభాసునకును 
విశ్వవిభునకు సరి లేరు విశ్వజగతి | ననిన నివి వర్షవళ్లకు నచ్చు గృతుల. 34 

శాదివర్తమునకు గుణిత స్వరవళినిరూపణము 

కా క్షై కౌ లట కత్వము ! కీ కేలు కృక్ళూలు నశ్తై? కిత్వము వజలై, 
కూ కోలు కుత్వమునకును । జేకొను దత్కాదిళాంత పిద్ధార్ణతతి౯ా. తెరా 

ఇత రేతరవర్షజవళినిరూపణము 
= ఇతరేత రవర్గజ వళి 

తతళికి. జవర్గువును శ ష న ద గు నొకగమి యై; 
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కృతులకు నహ యలు నేక 

పతి నొకవంగళము; నణలు. జెలంగు నొకటియై. తా 

చ. cues శ్రివిశ్వవిభుశాసన మెక్కి. సరాజమౌొళు ల 

చ్చత వ మకుటోజ్జ ్వలస్రగనుష క్త కము లై విలసిల్లు నెందు? సీ 

జతనము సీతిమంతులకు సాగిన నేమి కొజంత ? సంతతో 

జి తమదబుదలుం గుశలసిదులు పొందుట లెల(+ జోలవే. ఆం 
య ఠా య oe) 

ఆ. చతురుపాయబాహుళ కిక్షమావళిం | దాజ విడిచి చి త్రభానుసాకీ? 

బాజె సర్వసిద్ధిషద మేది ధరణీవ । రాహమునకు నోడి రాచకదుపు. ౪౧ 

tx = అమమత కొస్పదంబు, వినయంబునకుం గుదు, రుబ్బులేనినె 

య్యమునకు నాలవాలము, మహాగుణపం క్తికి జన్మభూమి దా 

నమునకు నాదరం, బరిరణ్మకియ కుగనికేతనంబు నా 
మరు జళుక్యవిశ్వమనుజాధిపుచి త్త మమ _త్తవృతిమై. ౪౨ 

ఏకతరవలళినిరూపణము 

క. మరవ ల అ బేకతరవళు 

లరయ గం దమతమక కవులయనుమతి వళులై 
బర(6గు౧ ఐదాంతముకారము 

పొరింటొందిన పుపుబుభుములు పొనంగిన చోటజూం ౪3 

ఆ, మధురవచను డార్యోమాననీయా(గణి । రసికవరు(డు రాజరాజనిభు(డు 

వరుస యెటీ(గి సుకవివరులకు నిచ్చిన! । లచ్చి విశ్వవిభునిలాగు మెచ్చు. ౪౪ 

ఆ. అజ్ఞా లాని యీగి జౌవడి సభలోన । తేసి పోరి లోన అిచ్చ. బొజసి 

జెన్న మడుగుపుడమిజేం[డ్ర నేలనుతింస । మనకు విశ్వనాథు. డొనరియుండ. ౪౫ 

ముశకారవళినిరూపణము 

తే. పుడమి విశ్వవిభునిభుజమునకు( దొడవు । పుల్లపద్మాలయ వితీర్ణమునకు బోటి 
బుధులు విద్యావివేచనమునకు సాక్షి | భువనములు కీ రికి నివాసములు దలంప. 

కవాతు. నవ తం. అమలను కన లాానానానాాాల నవాబుల నాలా జావ లొక నాలా నవపాాంలాాంానవలపాతమదినాా నాతటిసతాసాంాలాతాతాలు లు. 

శకము ౧౩౨౪ (కీ. క 1402. ఈచిత్ర భానశబ్దము నీతేండు ఇచే ౫ రాగ 
లో మటీయుక సందర్భమున | ప్రయోగించినా(డు, ఇస్తే రన్నకవి కన్నడగదాయుద 
మున చిత్రభాను సంవత్సరమును చేర్కొ_నుచున్నా (డు గాని ఈధ్వని చమత్మా... 
రము తేలేదు, 



130 కావ్యాలం కారచూడామణే, ఉల్లా, ౭ 

(పా దివళీనిరూపణము 

శై వస మనుసు (వ 

త్యపి నిర్దు రధి న్యు పాభ్యుదాజ్య్యత్యవప 

ర్యుపసర్ల వింశతికి వళు 

శాలు పరస్పరవర్షయు క్రి నుభయము( జెల్లుకాం గా 
ణా ౨ ద 

ప్ర=ఎపరా-అసపస=ఎసమ్ = అను _సు-(ప్రతి_ అపి = నిర్ _ దుర్ _ ఆధి _ 

ని-ఉప- ఆధి _ ఉత్ _ ఆజ్ = వి. ఆతి _ అవ _ పరిః___ఇవి యిరువదిణు 

నుపసర్గలు; ఇందు అప్య్యాజ్ అను నిరూపణ మ(ప్రవిద్దము. 

శా. (ప్రారంభించు నశేషధర్మముల, సంపాదించు సత్కి రులజా 

(బ్రారబ్దంబులు నిర్విపాంచు ఫలపర్యంతంబుగా నెప్పుడుకా, 

బారటి (ప్రతిలబి సంపదలడే రాగిల్లు నుల్లాసి యె, 
థి ఠా ళా ళా మయము 

యీ రా జంచు నుతింతు రార్యు లిల విశ్వేశావనీవల్లభుజా, జరా 

తే, రిపుల విశసించు చోట బరేతనాథుం 

డుర్వి రక్షించుచోటం బరోఢ భుజుండు 
బహుధనా వాపిచి ననపాయబుద్ది, 

యంతరరులకు నీ రా జపాయకరుండు. డా 

చ. స్మయరహితంబు, చైభవసమా గమ, మాహావధుర్యళౌర్య మ 

వ్యయము, జయంబు విస్మయనమ్మగ్రము, పాదవిన్నమ శాత్రవా 

న్వయ పరిరక్ష్షణం బభినవంబు, నయోచిత కా స్త్రవాచకా 

న్యయనిపుణంబు చిత్త, మనయంబును విశ్వన రేంద్రభ రకు. ౫ం 

తే, స్వర్ణ గిరిచాపు( డర్చింపవలయు వేల్పు, 

స్వంత మగుమం[త్ర మాప్పవంచాక్షరంబు, 

తథ్యమగుధర్మ 'మెపుడు (ప్రత్యకకృత క, 

మాత్మ విశ్వేశ వరునకు. (బ్రత్యహము6 దగిలి. ౫౧ 

* సీ. రసభావశీలి నిరంతర[శ్రుతి కాలి । యర్థావటోధ నిరర్గభండు; 

రాజన్యజన్య దురంతవిక్రము(డు దుః! ర వగాహావిద్యా విహారభూమి, 

అయనటోడారాలరాతాతతరాననంత... చాచాయడానలాతశాకాలు. శరన. న కు టలు మారన. వాలా అ ఎాచాలనాననవటననాలతముల అనన గానా. యా అనండానాతూ 

* లుపరి స్వవరయు క్తి నుభయముంజెల్లుజా (భారతి _ జాల 1932) 
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డానాక్డ నంపదధ్యావాస మాయుధా । యత వేవశశ్వదధ్యయన వేది 
న్యాయ త ర్కాది నానాశ్నాస్త్రకుతుకి వి | న్య స్పపూతాళ్థ మహాశయుండు. ౫౨ 

పసచుర ఫలిత చతురుపాయాభిరాము. డు 

౦ద్రభూపతనయు. డిం(ద్రనిభుండు 

భీమబలు(డు జగదభీహిత ళోభనా 

భ్యర్థి విశ్వనాథు. డవనివిభుండు. స్ 
క. చంచలత లేక దానో। దంచితు.(- డగువిశ్వనాథ ధర ణీశ్వరుచే 

మించినగుకి వీశ్వురుల దృ! గంచలముల మలయు సికు లుద్యగ[కీతిజాం 3% 

చ. వ్యపగతదోసుం డవ్యసనవర్గ్లుం డుదంచిత మం(త్రసంచక 
వ్యపగతకశ[తుమండలు( డయాన్వితు. డూర్చిత వై రిభూవర 

ద్విపవరమత్త కేసరి యతీం(ద్రియభేలనుం దార వ చర్యుండ 

త్యుపచితశౌర్యళాలి సుగుణోన్నతి విశ్వనరేంద్రుం డెప్పుడుజా. ౫౫ 

లె. విశ్వ విశ్వంభరాసమా వేక్షణమున 
నడచు నీహిత బహుఫలావా పు లెల్లం 

(బణతు లొనరింతు రఖిల పర కంత నృపులు 

నర్ధి విశ్వేశ్వరునకు. బర్యాయగతుల. య్యా 

సబిందువర్తవళినిరూపణ మా 

తేటతప వర్గాక్షరములకు డాపలించి 

యొనర నూ.దిన విందువు లుండెనేని 

వరుస ఇ నమలు వళులగు వాని కెల్ల 

నవని. గొందజు సుకవులయనువుతమున, ౫2 

* కినుకం జళుక్యవిశ్వనృపకేసరి 'జేసినచో. గృపాణదం 
డనమున. గల్లు టో సురగణత్వము, తత్పదపారిజాత వం 

డనమునః గల్లు టో మనుజనాథత, తదృటదర్శనావలం 

బనమున6 గల్లు టో గహనమధ్య నివాసము, వె రికోటికిజా. ౫లా 

ద్వ ఫ్ట్క్షేర క్యకుర వ్లుతాతుర వలి నిరూపణము 

ఆ. మొదరి వాత రెండు మూండు నక్క_రముల 

గూడెనేని యదియ కూర్చు వళుల, 

శ శ 

fx 
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నంత్యవర్ణము నిడుపయి తర్క భేద ద (+) 

యార మయిన నచ్చు హలు వళులు. 
@ గ 

. పీయకరు(డు, సర్యలోకా। శ్రయ విరు దోదగ్రుం, డుగ్రజనవర సేనా 
జయలక్ష్మీ సుఖకర సం। శ్రయుం డీచాళుక్యవిశ్వరాజేం్యద్రు( డిలకా. 

1 ధర్మములు నిత్య సత్య కృద్వా స్తు లెషుడు, 

వర్ణములు చిత్తమున కసద్య కసనచయము, 

లర్హ ములు వర్ణ విభ్రమ ద్వ క్ క్రివిధులు 

పతికి ననుటయు విశ్వభూపతికి నమరు. 

= (తానమతి విమతు లడుగులు । డాసిన నీసోమనంళ్యుండా రక్షింపం 

డీ సుడిగి యుచితగతి వి | న్యాసంబున6 గొలువవలవదా విశ్వేశుజా. 

. కమలోత్స త్తి నిమి _త్తముం గువలయాకాం క్షత పజ్జీవనీ 

యము నై నంతన నభ్రవిభ్రమము నేలా సర్వలోకాశయ 
శమతం బేర్చు చళుక్య విశ్వవిభు శశ్వద్దాన ధారాజ లౌ 

ఘముతో సాటికి. బాటిసేసెదవు [కిక్కా చక్క6 దర్శింపుమా. 

ఆజేశవళినిరూపణము 

* ద్వీపమునకు నాకమునకు । నాపై శాస్తోంోక్తి నచ్చు లాడేశ సమా 
సాపత్తి గలుగుటయు వళు | లాపాదింపుదురు కొంద అచ్చును హాల్లుఇ. 

ద్వీపులం (ద్రుంచువిశ్వజగతీపతి యు _త్తమళ క్తి జాంబవ 

ద్వీపమునందు గోవులకు నిమ్ముగ6 జేయుబయుజా (బ్రసన్నయై 
గోపతిధేను వవ్విభునకుం దనవై భవ మిచ్చెం గాక యే 

భూపతు లీవదాన్యగు ణబుద్ధి (బ్రసిద్ది వహించి రుర్వరళా. 

సీకరవాలముపాలై । నొకంబున కరిగి రాజనారాయణ యా 

భూకాంతు లెట్టిచనవో |! నాక విటో త్తముల. దూల నడుతురు లీలకా, 

=, విను మన్యోన్యపదంబున 

కొనరింతురు కవులు గొంద టో నో లాయుం 

దనుబోనియచ్చు కలుగుట, 

జొనుపుదు రాయచ్చు వశియు సుకవులు కృతులజా. 

౫కా 

౬౨ 

కక 

జాకీ 

మ, ౬. 
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ధన్యుండు విశ్వభూవిభుండు ధారుణి దేంగ భూజనంబు అ 

న్యోన్యహితత్వ సంపదల నొందిరి, దంపతు లింపు నింప న 

న్యోన్యసు. ఖాను కూలతల నోమిరి, విప్రులు వేల్పు ఏండు న 

నో్యోన్య సుపుష్టి తుష్టి కుశ లాదుల( జెందిరి నాండునాంటికి౯-. 

దేశీయవలినిరూపణము 

కఠఅకరి కల్లడంబు కడుం గట్టిండి తెమ్మెర లోలమాస (గ 

చ్చఅ యెసలారు లుల్లుజుకు లాడెడి వీటిండి రజ్జులాండు (గి 

క్కిల్యుట నాం డదెనుంగునకు సీయుభయంబు వళిపకారమై 
చుటజయుం గవి్విపయోగముల మేల మెటింగి రచింప నేర్చినా. ఇకా 
చెన్నక్కకు( జన్నక మా । చన్నన మాదన యనంగ నచ్చట వళి యె 

చెన్నగు నకార మార్యుల | మన్నన హల్లేని గలుగు మటియొక్కొ_కచోకా*౭౦ 

కడలాలుం జవరాలును | జడు( డౌక్కం డొకం డనంగ6 జనునుడువుల న 
చ్చిడుటయె తగు వడి హల్లును | వడి సేయుదు రం|డ్రు కవులు వలసినచోటజా.౭౧ 

౬ఒలొ 

* 
షొ 

+ ఏకై కము సోదర నా! కౌకులు ననుశబ్దములకు నొగి నేత్వోత్వా 
నీకము వళు లగుం గొందజు | గైకొందురు వ్యద్ధివళులు కవు లొడ(బడికజా.* 

ప, డ్వి భధ పౌసములు 

భాసురము లగుచు సుకర । (ప్రాసాను ప్రాస దుష్కర(పాసాంత్య 

ప్రాన ద్వంద్వ (త్రితయ | ప్రాసము లన షడ్విధములు పరంగుం గృతులకా. ౭౩ 
సుక ర (షా సము 

క. సుకుమారము (క్రుతిసుఖదము | నకలంకము నై.నవర్ణ మాద్యక్షర సృ 

గ్ 

క్ 

పీకి రెండవవాయి సుమీ | సుకరపాసం బనంగ సులభము కృతులకా. ౭౪ 
క. ఆరవిందపాతుండు దీధితి | నరవిందోదరుండు విద్విడసహరణముచో 

నరవిందభవుండు చతురత । ధర ధరజణివరాహ విశ్వధరణిపుం. డెపుడుకా, 2౫ 
ఆను (పా సము 

ఇడునెడ6 (బ్రాసాక్షరములు । బడి తప్పక పాదపదవీభాగముల: గడుజా 
బెడంగైన ననుపాసం | బడరుం గబ్బముల నెల్ల నమరినతొడవై . ౭౬ 

* ఈపద్యము వావిళ చారి యానందరంగ రాట్బందమున నిట్లు లేదు, 
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క, రుంచములు నాం(ద్రములు ని। స్తం[ద్రములు ఏను గుణము లెపుడు ధర సత హరి 

శృం దునకు( జం[ద్రవంశ్వున | కిం ద్రోర్డితమహి మునకు నుపేం[ద్రసుతునకుకా. 

దువష్క ర (పాసము 

క 2 రువడి( బాదాదుల ను । చ్చరణాసహాక్షరముల సమకూర్చిన దు 

ష్కర మనియెడు[పాసం బగు | సరసొలంకార మనుచు జను సత్కృతులజా 
గ 

క. నుర్గయి విక్వేశ్వరుదో । రర్గళహతి జన్నరిపుల నగు వినుతింపకా 

స గా వధూకుచకుంభ వి | నిరళదంబువులచేత a లగుటకా. చకా 

ఆంత్యె(పా స 

క. మొదలిచరణంబుకడ శుభ । పద మయ్యుడివాయి యన్ని పాదంబులకుజా 

దుదనుండి మండనం బగు । నది యంత్య(పాసన మనంగ నమరుం గృతులకా. 

క, భూజనవాతనయశీలుకా ! బూజింతురు నృపులు విశ్వభూమీపాలుకా 

రాజిత కీ_ర్తివిళాలుజా ! రాజేంద్ర చృత్రచామర (శ్రీలోలుఇా. రాం 

ద్వంద్వ (తీపొసము 

క. (క్రమమున. బాదాదులయం ! దమలము లై రెండు మూడు నక్కరములు చె 

న్నమరిన ద్వంద్య్వత్రిప్రా ! సము అనయా బరంగు వానిం జను దెలియంగజా, 

క. దానంబు వివిధకుశలని | దానంబు విరోధిరాజ ద_త్తధనచయా 

దానంబు గవులసొ మ్ముప | దానం వి త్రెఐంగు విశ్వధరణీపతికిజా. రొ 

క. శీలనమును దన్నవపరి | లాలనము నశేషళా ప్ర లాలిత విద్యా 

కలనము ధర్మధర ణీ | పొలనమును విశ ప్రధరణిపాలున కొనరుకా. లా 

లళడబు(కాంత పా సములు 

క. ఇవలసినచోలళములు డల । ములు మటి బు క్రాంత వర్ణములు ప్రాసము లై 

యలవడు సత్క_వికృతులకా | నిలుపందగు వాని( దెలిసి నియత(పీతికా. రా౫ 

క, తాళము దాలము నాంజను. । జోళుండు చోడుండునాంగ సొం పగు, నుగ 
వ్యాళ వ్యాడ వ్యాలము | లోలిన సమరూఢి( (బ్రాసయు క్రిం జెల్లుకా. రా౬ 

—_ 

* ఈమూ ండుపద్యములును కొన్ని కవిజనా[శయి। పతులలో నున్నవని ఆం, 

సా ప, (పతి ఆథోజ్ఞాపిక, ప్రట 26, 
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ధీకరాకారు. డయ్యు నంగికృతుండు । మేదురక్రోధు' డయ్యు ననాదృతుండు 

పావనాత్మకుండయు్యు బలావృతుండు । నాంగ((బాసంబులకు నమానంబు లెపుడు. 

న్ఫృ్ర్తములు 

= ఇది (ప్రాసలక్ష్షణం బి(క! విదితంబుగ( వింగకళాహివీరచిత మగుచుకా 

దొదలెడు ఛందోగణ పం ! పద యగు వృ త్త ప్రపంచపద మెజు(గందగుకా.రారా 

క. ఆదట నక్షర గణ నో । త్పాదిత గణసంప్రవృ_త్తి తంత్రముచేం గా 

(rf 

కోదరుండు గరుడునిం (ది చ్చాదించుట ఛంద మనంగ జగతిం బరంగుకాంలా౯ా 

* ఇది లౌకిక వైదిక వా !కృద మై షడ్వింశతి పపంచాత్మక మై 

పొదలుం; చెలియయగనలయును ।; ముదమున నభిధానరూసముల చందంబుల్. 

- ఉక్త, అత్యుక్తy, మధ్యం ప్రతిష్ట, సుప తిష్ట, గాయఃతి, ఉప్పీక్కు_, 

ఆనుమపహ్పు, బృహాతి, వంకి, (తిషప్పు జగతి. ఆతిజగతి, శ క్వరి, 
ల నీ ల 

ఆతిశరక నరో ఆష్టి, అత్యప్టి: ధృతి, అతిధృతి, కృతి, (పకృతి. అకృతి 

వికృతి. సంకృతి, జఇకికృతి? ఊఉత్క్ఫృతి, అనం (బ్రవరిల్లుు నందు 

నుక్తాదివృందంబు లొక్కయక్షరంబునుండి యొండొంటి కొక్కొ_క్క. 

యకరంబుగా షడ్వింశాక్షర పర్యంత ంబుం బెరుంగుం 

అందు నుకాచ్చృందంబున  బ్రతిపాదంబున  శేకాక్షరం బై శీ 
యను వృ_త్తంబయ్య: 

అత్యుకాచ్చందః పాదంబు ద్య శ్రీకరం బందు ప్రీ యను వృత్తం బయ్యు; 

(స్ర్రీరా - పారుం = గారూ - పారుకా. 

మధ్యాచృందంబు (త్ర్యక్ష్షరంబై నారీవృత్తంబునకు జనకం బయ: 
నారీవృ. త్రారంభం-బారు న్మా_కారం బై. 

పళిషాచ్చందఃపాదంబు చతురక్షరం బై 
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సుకాంతీవృ త్రము (జ గఎ 

జగంబులం+=దగుకా సుకాం.తి గల్పిత_ప్రగల్బత కా, 

సుప్రతిషాచ్భంద।పాదంబు పంచాక్షరం బై 

నుందరీవృత్తము (భగగఎ 

సుందరి యొప్పుం _ జెంది భగా నిం. 

పొంద నియ క్రి ౯ా . గందుకలిలజా. 

పణణమవృత్తము (సగ్గు 

సగణాసక్తిం _ గగసంయు క్రి జా - 

(బిగుకాఖ్యందై - తగు నింపారజాః 

అఆ౧బుజవృ రృము (భవం 

ఇంబగు భకా_రంబును వకా.రంబును జుమీ. యంబుజ మగుజా, 

వి చ్చ ందోధి కారము 

క, ఇం దుండియు. గరణీయ । చృందోవృ త్త తముల నర్భ సంజ్జితములుగా 

నొందింతు (గంథవి_స్తృతి। క్రందునకుం గాక యే గౌరవ మొప్పకజా. 

గాయతతీచ్చందఃపాచంబు షడక్షరంబై. 

విచి(త్రవృకత్తము (యయ 
విచిత్రంబునందుకా - రుచించుణా యయంబుల్. 

తనుమధ్యావృ త్తము (తయ 

ఒస్పుజా తయ యుక్తిం ఒ జెప్పం దనునుధ్యకాం 

సురఅత (నయ) 

నురలత( జెప్పజా = సొరిది నయంబుల్ 

ఉప్విక్ ఛందఃపాదంబు సపాక్షరంబై. 

విభూతివృ త్త ము (రజగు 

స్వస్థ సద్విభూతి దా.రస్థ జస్థగంబునజా, 

మదనవిలసీతము (ననగ 
మదనవిలపిత . [పదములు ననగల్. 
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కమా రలఅలిత (జనగం 

కుమార లలితకుజా.సమగజనగముల్. 

నుష్టుపృందఃపాదం బహ్టైక్షరం బై 

విద్యు నాల యను వృలర్త ము (మమగ గ 

శీరీలకా రాజిల్లుఖా విద్యు-న్మాలాఖ్యం బై మాగాస క్రిన్* 

చి్శితపదము (భభగ గం 

చిత్రపదం బన భొగా=చిత్రయతి,ప్రతిప త్తికా. 

(ప మాణి(జరవుం 

జకారోముకా రకారముజా . వకొరముం (బమాణికిక్. 

సమోని(రజవ 

ఈసమానికిణా ర జ వ.వ్యాన మొప్పగుం గృతులజాం 

సింవా లేఖ (రజగగ 

ఈరజా(గగా నియుక్తిజ-గోరి సింహరేఖ యొప్పుజా 
బృహతీచ్చందఃపాదంబు నవాశరంబై 

భుజగ శళికురుతమనువృ త్తేము (ననయి 

ఘజగళశికురుత మమయ్యొజా-బుజు ననయ ములచేతకా. 

వాఠఅముఖి (6న స) 

కామిత్మక్రియ హలముఫీ = నామ మొప్పు రననలచేజా, 

భ (ద కము(రనరం 

భ(దకంబు రనరంబులజా-భ(ద్ర విశ్వనృపమన్మథాం 

ఈక త్చుక ము (భభరఎ 

ఉత్పుక మౌ భభరంబులజా-మతక్పరి మాన విమర్ణనా, 

తేల 
= ఇట నిం చీవల విశమ ! ఘటనలు కల్పింప వలయు be as నె 

చ్చట నిలుపంగాందగున | చ్చటం దగ బరికించి నిలువ శస్త్ర స్త బపౌఢీకా. కాళి 

పంక్తి వృందఃపాదంబు చళాక్షరం వై 

రుగ్యువతీయనువృ త్తము (భమసగం 6) 

రుగ్యవతిం జేరుకా భమసంబుల్ ఎతిగ్మరుచిద్యుద్దీ ప్త గయుక్తిజాం 

బీ 
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రా య 

మయూ రసారి(రజరణ. 7 

పర్వు నీరజంబు పైరగంబుల్_సర్వదా మయూరసారిం జెప్ప జా. 

మ త్త (మభస ౫.7) 

చెలశ్రాంతిణా మభసగలోలిం-(గ్రాలకా మత్తాఖ్యను గనుసట్టుకా, 

అద ప ర మ 6.) 

సరక్తం చబైమస జస్టగ (ప్రథా-ర క్రి కా శుద్దవిరాట నాంజనుకా. 

పణావము(మనయ గ, 6 

అందంబై మనయగముల్ సొంపిం-పం దప్పొౌందక పణవం బయొ్యొుజా, 

(తిష్టష్ఫందః పాదంబేకాదశాక్షరంబైై 
శకాలినీవృ త్తము(మతతగ గ. 6) 

రాకాధీశాకార రాజన్మ తా గా _ నీకపాప్తిజా శాలినీవృ త్తమయ్యెళా 

ఇ౦[దవ (జము(తతజ గగ 8 

ఈతాజగానిర్మితి నింద్రవ(జ్రా = నీతాఖ్య వర్తించు వినిర్మలో క్తిజాం 

ఈ పేం[దవ (జము (జతజగగ్గం 8) 

ఉ పేంద్రవజాహ్వ్యయ 'మొప్పునిం షై 

యు'పేం్యద్రపుత్రా జతజో క్రగాలకా, 

ఉపజాతి 

ఈమయిం(ద్రవ(జ్రాఖ్య ముపేంద్రవజ 

శ్రయంబు గాంగా నుపజాతి మయ్యెజాం 

తోద కముం(భభభగగం. 7) 

కామికభత్రయ గాయుత మై వి _ (శామవు( దోదక సంజ్ఞత జెందుజా: 

రథోట్దతము(రనరఅగ్యు?. 

రక్తి జేర్చి రనరంబు పై లగం న బుక్త మైనను రథోద్ధతం బగుకా* 

చం (దిక is: నరవ?) 

సలలితముగ జం|ద్రికాహ్యయం = బలరు ననరవాంక మె కృతిక, 

స్వాగతము (ఈనభగగ౫్గ 7) 

స్వాగతంబు రనభంబు గగ్గాప్టికా = సాగు విశ్వనృసచందడ్రకులాఢ్యా. 
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శ్యని (రవరమవ 7) 

నికై రవంబు చెప్పి పైరవం - బూనంజేయు కెల్ల నొప్పు నెస్పుడుజా 

వాతో (మభత అగ. 

తడ్వాతోర్శి జా మభతంబుల్ లగముళా _ సద్విశ్రామన్థితి సంధిల్లుందగణా 

జగతిఛందఃపాదంబు ద్వాదశాక్షర ంబె 

భుజంగ పయాత వృత్తము (య యయ య, ర్స్ 

భుజంగ,పయాతంబు పొం దారు నందం 

దిజస్రంబుగా నయ్యయాయంబు లొందకా.. 

తోటకము(సససస, 9 

సరసం జయి సాసనసంభృతమై _ విరచించిన దోటకవృ త్తమగుజా. 

అర స స 

జతంబులం జెందిన జంబు రేభయుళా - నుతింప వంశస్థ మను[క్రమ[క్రియజా 

ఇ౦[(దవ౦శము (తతజర., 8) 

ఈ తాజరాకల్పన నిందవంశకా 

ఖ్యాతాఖ్య మయ్యకా బరగండధై రవా. 

తోద క ము(నజజయ రి 

సలలిత మైన నజాయగణంబుల్ | విలనిత తోదకవృ త్తము. జెప్పు జా. 

దుతవిలఅం౦ంబితము(నభభర, DD 

దుతవిలంచితరూపితవృ త్తిచేణా | బ్రతతమయ్యె డనభారగణంబులకా. 

సగ్విణి(రరరర 7) 
స్వారితంబై యకూపా ర ర _కేణితో 
సార మై (స్రగ్విణీచారువృ త్తం బగుజా. 

జలభరమాల(మభ సమ, 9) 
మాద్యత్ప్చీంతిం జలధరమాలాశిఖ్యం 

(బ్రద్యోతించుకా మభసమ భ(ద్రవ్యా ప్తికాం 

పమి తాత రము(సజససల్రి 

అమల(క్రియా ప్పి. (బ్రమితాక్షర మై 

యమరు కా సజ సస యంత్రిత మై. 
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మాయావర్ణం బౌప్పం (గ్రమన్యాస సవృ త్తి తీజా 

జేయుకా 'భూభృ ద్విశ్రాంతిచే విశ దేవిక, 

క ఆకలంయతిచ్చందో | ధిశార మిది దీనినెతింగ తెలియలగవలయుకా, 
(బకటింతు విపులన్ఫ త్తే | _పకరముం (బస్తార సరణి రచనీయంబుకా 

శా, ఛందళ్ళాాస్త్ర్కవివక్ష, సత్క్బృతిపరిహ్కార (క్రియాదతు, స్వ 

చృంద (కీడదురుప తాప, కరుణాసంపన్న సల్లాప, ని 

సృందానందిత సాధులోక, భువన ప్రఖ్యాత సుశ్లోక, స 

ద్వందారువీ తిపాఅ పాలనక ళాధా3ేయ హైరోజ పలా. 

క రాజేం[దచర్మితద్య్వయ | రాజద్విజ య్ందిరాఖి రా 'మెళ్ళర్యా 

రాజాన్వవాయనర్యా | రాజీవకదంబనూర్య రనీశాచార్యా. 

మాలిని 

రభ సరణ విశంకా రాజనారాయకాంళా 

సభయరిపఫుళర ణ్యా శశ దాసన్న పుణ్యా 

ప సలల ్కాకయాం- 

విభవవిబుధ గాఘా వీరలశీ శ్రి సగనాథా, 

గద్యము 

ఇది |శ్రీనుదుమారనుణ చరణారవిందవందన గోవిందామాత్యనందన 

వివిధబుధవి"ధేయ విన్నకోట "పిద్దయ నామభేయ విరచితం'బైన 
శావ్యాలంశార చూ డామణియను నలంశారశా స్త్రంబునందు. 

ఛందో గణ వళి (పాస చృందోధిశార 

అతణ 'సముద్దేళ 6 బన్నది 

సప్తమోల్త్లాసమా, 

వాయి ష్రైనాాలాలా 



అ మోల్లాసము 

అూాధాంధితిరేరిం— 

STON 

ఛందః [వకరణము 

ల॥[-|[ల$ా1[0౮7[లలొా౮[౮ల”౮౮| “అలల” 111-6౮7 

ఛ్ జ స య ర త్ర మ నగ అ 

ol 109 

గలము __. అగము 

(గలఅమయునద వహాగణమనియా___లఅగమునవ వగణమనియు నామాంత రములు) 

క్ (క్రీవి శ్వేశ్వర విశ్వ | మ్మూవల్ల భవంద్య పాదక ముల కవుల భూ 

జీవీ కమలనీతయళా । కోవిదనుత రాయగండగోపాలాంకొ ! ౧ 

౧౩, అతీజగ తీ చృందఃపాదంబు (త్రయోదశాతురంబు___ 

అందు (దా. ణీవృ త్త ము___(మ.న_జ-ర_గ_రా యతి, 

ప్రావీణ్యప్రదయొనరం (బ్రహర్షిణించా6 

గావించుకా మన జరగ వ్రజంబుధాత్రికా 

రుచిరవృ త్రము. (జ_భ _స_జ_గ రా యతి 

[క్రమంబుతో జభసజగమ్ము లిమ్ముగా 

నమర్చ(గా రుచిర సమాహ్యాయం బగుఖా, 

నుత్తమయూరము _(ను.త_య_స_గ_౯ యతి 

సంటోధార్డ ౦బై. విలసన్మ త్త మయూరా 

ఇస్టం వీంపొప్పారుణా మతయా(గ్యా త్త సగా ప్రకా. 

మంజు భాషిణి_._.(స_జ_స_జ_గ_౯ యతి 

సలయందబుగాంగం సజసంబుతో జగం 

బులు మంజాభాషిణీకిం బొందు నందమై 
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జలదము.. (భ_ర_న_భ_గురు_౧౦ యతి 
ఈ భర నంబుల నృగురు లెక్కూచు నిం 

పె భబియించె నేని జలదాహ్వయ మౌ. 

[ప భాతము___(న_జ_జ_ర_గ_రా యతి. 

మొదల నజారగము ల్పరిభాతనంజ్ఞం 

బొదవంగ జేయు నపూర్వుకల్పనో కిక. 

రర, శక్వరీచృందఃపాదంబు చతుర్హళా కురంబు 

ఆంను వ సంతతిలకవృ తము___(త_భ _జ_జ-_గ _గ రా యతి 

స్టాపించినం దభజజంబు చళుక్య విశ్వ 

కాపా వసంతతిలకంబగు గా నియుక్తికా, 

అపరాజితవృ త్తము.___(న_న_ర-స_అ_గ ౯ యతి.) 

ననరసలగముల్ దనర్చిన సత్కృతిం 

దనరంగ నపరాజితంబు కవిస్తుతిజాం 

వననుయూూరము.... (భ _జ..'స_న_గ౫_౯ యతి 

నందయతితో భజనన (వజ గగం బిం 
పొంది చదువ న్వనమయూర మగుధాత్రిజా* 

నుందరము___(భ_భ_ర_స_అగ_౯ యతి, 

భార సన వంబుల నొప్పు బద్మజవిశ్రమం 

బారంగ నుందరవృ త్తమె బుధవర్ణ మై. 

(ప్రవారణక లిక ము. (న_న_భ_న_అగ_రా యతి.) 
(పహరణకలితంబయి ననభన వల్ 

బహంవిధయతులం (బథం జలు వడరుజాం 

భూనుతేము__._(ర_న_న_భ_గ గ_౧౦ యతి, 

అందమై రననభతతి నంది గగంబుల్ 

పొందగా బదగతింగనీ భూనుతమయజా, 

ppt ఆతిశళక్వరీచ్భందఃపాచంబు పంచదకాతురంబు 

ఆందు మణిగణనికరవృ తము_.._(న_న_న_న_స_రా యతి, 

నరనత నననన నగణము లెనంగం 

గరియతి( గని మణిగణనికర మగుకా, 
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మొలిసీవృ త్రము_..ఓన_న_ను_య_య_రా యతి 

కరటివిరతి నా మ (కాంతయా యుక్తి తోడకా 
మరగి తిరుగ? జెప్ప న్మాలినీవృ _త్తమయ్యె౯ 

నుకేసరమ___(న_జ_భ_జ_ర_౧౦ యతి) 

నజభజరేఫలం గడియ నచ్చి దిగ్యతిజా 

సుజనమతి న్ఫు కేసరము శోభితంబగుజా 

మణిభూపుణము___(ర_న_భ_భ_ర_౧౦ యతి, 

విశ్వభూస మణిభూషణవృ త్త మనంజనుకా 

శశ్వదు క్తరనభార దిశాయతింగూడినజాం 

మనోజము (న_జ_జ_భ_ర_౯ యతి) 

వరుస మనోజ్ఞమనంగ వచ్చు నజాభర 
స్థరగతిం బంకజభూయతిం (బతిపన్న మై. 

౧౬, అష్టిచ ఛందఃపాదంబు వీడ శాత రంబు 

ఆందు6 బద్భకవ్భ క్రయ.___(న..భ...జ..జ_జ_౫గ ౧౧ యతి 

నభజ జద్వయ గకార సనాతన మిశ్రుతిం 

చిఛభవమై పరగు సత్కృతి. బద్యకృ_త్తమె. 

ప్రియ కాంతావృ త్రయ... (న_య_న_య._ స_గ_౧౦ యతి, 

నయన యయు కిం దగ సగణంబుకా గురువొందుకొ 

నియతము దిగ్విశ్రమమును నించుం ;బియకాంత జా. 

చం(దశ్రీ)_._(య_మ_న_స_ర_గ_౧౧ యతీం 

ఆగుం జంద్రక్రీదా హారవిరమణాయ త్తమెనం 

ద్రగాఢందై యొప్పుకా యమనసర బద్దాగ్రగా _ప్పికా, 

మేదిని___(న_జ_భ_జ_ర_గ_౧౦ యతి. 

నజభ జ రే ఫగంబున( దనర్చు మేదినీవృ 

తృజనికి మూలమై దిగుదితస్థ విశ్రమంబై. 

౧౭. అత్యష్టిచృందఃపాదంబు స్నప్తదశాతరంబు 

అందు శిఖరిణీవృ తృము___(య_మ...న_స_భ_లగ_౧౨ యతి, 

వివన్వ ద్విశ్రాంతి న్యమననభవా విష్కృతగతిం 

గవి శ్రేజీర క్తికా శిఖరిణీయనంగా( దగుబథణా. 
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పృథివీవృ త్త ము... (జి_స_జ_'స_య_వ_౧౨ యతిఎ 

జసంబులు జసంబులుజా యవనిష కృ రూపంబులైై 

పొసంగం బృధివీసమా ఖ్యయగు( భూషవి(శాంతితోజా, 

వారిణి_ _(న_స_మ-_ర_స_వ_౧౧ యతి. 

హరిణి యనువృ త్తంబయ్యె౯కా శంకరా త్తయతిప్రథకా 

సరినసమరేఫా [కాంతోపేత సస్థలగంబులకా. 
మందా కాంతేము___ (మ_భ_న_త_తే_గగ_౧౧ యతి, 

పొందందంధై. మభనతతగా భూషితంబై తనర్పజా 

మందా,క్రాంతాహ్వయమగు శివామందవి శ్రాంతిచేత జొ 

త్వరిత పదగ తీ___.(న_న_న_న_న_గగ్క౧౧ యతి 

త్వరిత పదగతి యనగ దగుననననాగా 

విరచితయు దశమయతి విలసితయు నై నజా* 

నర్ము_టము...(న_జ_భ_జ_జ_వ_౧౦ యతి 

నజభజముల్ జవంబుల6 దనర్శ్చిన నర్కు.టక 

(ప్రజనన మొవ్వు దిగ్యతిని రాజకులాబ్ది శ స్ట్ 

౧౮ ధృతిచ్చ్భ్చందః పాదం బహైదశాతురంబు 

ఆందు6 గుసుమితల తా చేల్లి తావృ తృము.___(మ_త_న_య_య_య_౧౧ యతి.) 
స్వశ్రేయస్సిద్ధికా మతనయయయవ్యా ప్తిచేం జర్మవాసో 
విశ్రామం బొప్పగుం గుసుమితలతా వేల్లి తా వృ త్తమయ్యకా. 

మత్త కోకిలవృ త్తమ... (ర_'స_జ..జ_భ_ర_౧౦ యతి, 
మ_త్తకోకిలవృ త్తమై దశమ(ప్రవ ర్తిత విశ్రమా 
య త్తమై రసజాభరేఫల నచ్చమై కడు నొప్పగుజాం 

0౯, ఆతిధృతి-చృందఃపాదం "బేశోనవింశత్యతురం బు 

ఆందు శార్దూలవికీడితవృ త్రము___(మ_స_జి_స_త_తే_గ_౧౨ యతి) 
సంబంధించి దీనేశవి్షశ్రమముతో శారూలవి క్రీడితా 

ఖ్యందబియ్యెజా మ స జంబులుకా సతత గాయ త్తంబులై యుండినకా 

మేఘవినూ ఫర్టిత వృ త్రము__(య_మ._న.స_ర_ర_గ_౧౨ యతి) 

మృదున్యస్తార్థంచై దినకరయతి న్మేఘవిస్ఫూర్ణితాఖ్యం 
బుదా త్త(శ్రీం జేర్చుణా యమననర ర(ప్రోత గప్రా ప్లీచేత జా. 
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చం, దకళ ___(ర_స_స_త_జ_జ_గ_౧౦ యతి) 

వ్య క్షరీతి రసాతజజ[గ్రాయత్త గకారనిరూఢిచే 
సక దిగ్విరమంబన నొప్పుం జం[ద్రకళాహ్వయమై ధరజాం 

తరలము ((ధువకోకిల__ న_భ_ర_స_జ_జ_గ-౧౧ యతి, 

నభరసంబులు జాగవర్గము నచ్చి యీళశ్వర విక్రమ 

ప్రథవమై తరలం బనంజను రాజవంశశికామణి ! 
భూతిలకము__ (భ_భ._ర_స_జ_జ_గ_౧౧ యతి.) 

భూతిలకం బగు భార సంబుల బొంది జా గ ము లుండిన౯ 

భూత పతిన్ఫుట విశ్రమంబున భూప విశ్వన రేళ షరా! 

౨౦+ కృతిచృందఃపాదంబు వింళత్యతురంబు 

అందు ను త్తేభవిక్రీడితవివృ త్త ము....('స_భ_ర_న_మ_య_వ_౧ 3 యతి.) 

మనమారం బదుమూ(ట విశ్రమముగా నుశ్షేభవి క్రీడితా 
హ్వానమమ్మొజా సభరంబు అన్నమయవన్యాసంబులం జెప్పినకా. 

ఉఊత్పలమొలావృ త్రము. (భ_ర_న_భ_భ_ర_లఅగ_౯ యతి 

ద్య జయుగ్యతికా భరనభారల్లగంబుల. జెంది సన్మనః 

ద్మఎకాన “హేతువగు పద్యము నుత్స్పలమాలయం (డ్రిలకొ, 

అంబురువాము__(భ_భ_భ_భ_ర_స_వ_౧౨ యతి, 

ఖభభరంబులపై సవలొంచుచు భానువిశమయు క్రమె 

యామవి నంబుకుహంబన(గా జను నిందువంశనృపా(గణీ, 

ఖచరన్థుతము__(న_భ_భ_మ_స_స_వ-౧౧ యతి) 
నభభముల్ మససంబు లగా ప్తి న్నాగవిభూషణయుగ్యతికా 

శుభదమై ఖచరప్పత మొప్పు న్ఫోమకులార్భవచం(ద్రమా. 

౨౧, (ప్రకృతిచ్భందఃపాదం చేక వింళత్యశతురంబు 

అందు తా =(మ_ర_భ_వ_య_య.య_య._ 3 _ 5 యతులు 

క్మాభృద్భ్భూభృద్యతిన్మి మరభనయయయామాత్రమై యాదినూద్య 
వెళ్ళత్కీ ర్రీశ విశ్వేశ్వరనృపతివరా పరాన్న మయ్యళా, 

చంపక మౌలావృ త్తీోము___(న_జ_భ_జ_జ_జ_ర_౧౦ యతి, 

నజభజజార వర్గము దనర్చి దిళాయతి నర్ధ యు _క్లమె 

బుజవాగతిం జెంది సత్కవుల కింపుగం జంసకమాల యె చనుజాం 

గ్ గ్ 

KR 



146 కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా. ౮ 

లాటీవిటము___(నస_స_స_స_మ_త_య_౧౨ యతి. 

సససా మత యం బులు భానుయతి న్పాకంవై లాటీవిటవృత్తం 

బెనకంబెసంగుకా విరచించిన విశ్వేశా? చాళుక్యుకీతీపాలా. 
వనమంజరి____(న_జ_జ_జ_జ_ళ_ర_౧౩ యతి. 

తనర నజాజజభా గృ ర కారయుత (త్రయోదశయుగ్యతి ౯ 

వినుత మగు న్వనమంజరినా. దగువృ త్త మిం'పసలార(6గజాం 

వముణిమాల ___(స_జ_స_.జ_స_జ_స_౧౦ యతి. 

వరునకా సజుత్రితయము న్రవదక్త సగణంబుతోడ నొనరం 
బరంగుజా దిగంతవిరతిం |బ్రభానపదమై చళుక్యమదనా ! 

౨, ఆకృతి చృందఃపాదంబు ద్వావింశత్యతవ.రంబు 

అందు మహో సగ రావృ క్ర యు (సత _తే_న_స_ర_ద_గ_రా_ ౭ యకు ౫ 
అటటి 

సకల శ్రీవిక్వ భూపా సతతననరరా స_క్రమై య్యగ్రగా _ప్తిం 

బైకటింపకా దంతి కెల (ప్రచురయతి మహో సగ్గరావృ త్త మయ్యెకా. 

భదెణీవృ త్ర యు___(భ_ర_న_ర_న_ర_వ_గ_౧౧ యతి) 

భాదిరనృత్రయంబు గురు యు క్షమై గిరిశవిశ్రమృపకటమై 

మేదిని నొప్పు భ దిణికి నందు మేవునగదీర విశ్వనృపతీ 

మానిని _.(భ_భ_భ_భ_భ_భ_భ_గ_౭_౭_౭ యతులు 

కామిని స ప్పభకారము లౌల గకారమునై పరి కల్పితమై 

నేమముగావడి నిల్చిన6 బెక్కులు నిల్చిన ₹ మానిని నిక్క. మగుకా. 

తురగవల్తిత ___(న_న_న_న_ స_జ._జి.గ _౧ర యతి 

మెజయు నననననజజగములను మేలుగా రచియించినళా 

వణలు మనుయతి వలనను దుర గవల్లితంబను వృ_త్తమె, 

౨౩, వికృతిచృందఃపాదంబు (త మావింశత్యకురంబు 

అందళ్వలలితవృ త్తము (నజ ధ_జ_భ_జ_ఛ_అగ_౧౨ యతి. 

నజభజము లృజంబులకు నచ్చి భస్టలగయు క్రమై రవియతిం 

(బజనితమైన నళ్వలలితంబు రాజకులదీప ధీజననుతా. 

కవిరాజవిరాజెక వృ త్రము —(వంజంజంజ._జ_జ.జ_వ_రా. ౭.౭ యకులాఎ 

కలయంగ నేక నకార షడుక్త జ కార వ కారనికాయనిర 
ర్లళగతిచే నలరం గవిరాజవిరాజితవృ_త్తము రమ్యమగుకా + 
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౨౦౪, సంకృతిచ్చందఃపాదంబు చతుర్వింశ త్యతురంబు 

అందు సరనీజవృ త్రేము__(మ_తే_య_న_న_న_న_న.౧౦_౬- యతులు, 

చావక్యక్మాపాలవరేణ్యా శ్రయమతయనననిచయయుతననసల్ 

చాలై యింపై (వాల. దనర్చ జా సరసిజమగు నిలంజవులకు( గుదురై. 

(కౌంచపదవృ _త్సోము.__(భ_మ-_ సభ _న-న_న_య-_౧౮ యతి 

పాంచిత తేజఃకుంచిత వై రీ భమసభనననయ పరిచిత రీతి కా 

అంచితమయ్యం (ాంచపదాఖ్యం బనుగత హరిదిభయతి నభివృ త్తికా 

SX. అభికృతిచ్చంద: పాదంబు పంచవింళత్యతురంబు 

ఆంద సీంధుగవృ త్తము___ (న_వ_న_న_స_భ_భ_భ_గ ౧౨ యతి. 

[క్రమమున నననన సభభభగ గణ (కాంతిదినాధిపవిశ్రమమై 

(పమదధలసలయభరిత విరచన కా బంధురసింధురవృ త్తమగు౯ 

భాస్కు_రవిలసితవృ త్రము... (భ_న_జ_య_భ._న_న_న_గ ౧౨ యతి.) 

సారసహితయతి సంగతవృత్తి నృంచిత భన జయ భననసగ౦ం౦ బుల్ 

పెౌరవకులజలరాళశమృగాంకా, భాస్కరవిలసిత మనవిలనిల్లుజా. 

౨౬, ఉతికతిచ్చుందఃపాదంబు పుడ్వింళత్యతు,రంబు 

భుజంగ విజృంభిత వృ_త్రేము._ (మ_మ..తే_న.న_న_ర_'స_వ_ర_౧౦) 

ఛీవై దగ్గ్యశ్రీవి కాంతా దిగిభదశమపదవిరతికా భుజం గవిజృంభితం 

డైవిశ్రాంతుల్ దై వాటం జెన్నగు మమతనననర న హారియై లగసంయుతిక. 

మంగళ మహోశ్రీ/వృ _త్తేము__ (భ_జ_స_న_భ_జ_'స_న_గగ_రారా యతి.) 

(శ్రీనిలయవిశ్వనృప శేఖరకృత స్తుతివ కశీకరణమం గళమహో శ్రీ 
నా నెగడు సద్భజసనంబులతుదజా భజసనంబులు గగంబును దనర్చ్పకా. 

క. క్రమమున నిరువదియాశై 
యమరిన ఛందంబులందు నందంబులుగా 

సముచిత సమవృ్య త్తంబుల 

సమకూర్చితి నజుంగవలయు. జతురులు మణియుకా, ౨ 

క. ఆలాగు గాక యుద్దుర | మాలావృ త్తములు నాగ మంజాలతాలా 

వాలములు నధికవర్డ వి; శాలమ్ములు నగుచు( బర6ంగు( జతురుల కెల్లకాం క 
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ఆందు జత్వారింళన్మా తొ గర్భిత పాదంబు (తింశదతురంబు 

లయ గా హ్ (భ జంసనంన_భ_జ_'స_న._భ _యంరా టె లా సయతి) 

సంబినయతిజా భజసనంబుల బునర్భజస 

నంబుల భయంబుల కదంబము లయగా 

హిం బెనుపునం బుధమతిం బరగుబాసనికు 

రుంబకము పాదముల నింబడరు చూడకా. 

అట్ల చత్వారింశ న్యా తాగర్భిత పాదంబు చతు, స్త్రీంళశదక్షరంబు 

అయవి ఫాతియనువృ త్తము___(న_స_న_న_స_న_న_న._స_న_న_స_౫గ 

నసననసనాకలితనసననసగ౦బులవి 

లసితతర పాదముల బొస(గు నలు (వాలం 

ద్రైసరితములై యలరు( బసలయవిభాతి యన 

రసికులకు వీనులకు నొసంగు జవు లింపై, 

అట్ల చత్వారింశ న్మా తాగ ర్భిత పాదంబు స_ప్ప తింళశదక్షరంబు 

లయవోరి యనువృ _త్తోము_(న-_న_న_నంన_న_సనంన-న-న_న_స_గ _౧౦ చెంబా సయతీ, 

పదునొక(డు నగణముల( బొదలి సగణము గురువు 

మృదులపదరచన.౬ దగి యొదవి మితివ్రాలజా 

ముదమొసంగు సభల నని చదువుదురు కవివరులు 

హృదయముల జతురతలుగదుర లఅయహారిఖా. 

అట్ల చ త్వారింళ న్యా_తాగర్భిత పాదంబు చతు స్ర్రింళదతురంబు 

(తిభంగియనువృ త్రము... (న_న_న_న_న_న_స..స_భ_మ_స_గ 
అలిననననననములు ససభమములు నతిసగయు క్రి ౬. 

జరింపం (బ్రసరింపం బాటివహింపం 

జెలువుగనవకలి నిలుపంగ(దగునెడ వెలయు.(ద్రిభంగి 

సుర కిం బదభక్రిం (బ్రాసనియు క్రిజా, 

నుజియు ననియతపాదంబు _ దండకంబు 

కృతినాది నస హం బులొండెం దకారంబులొండెం బ్రకల్పించి యామీ(ద 

నెల్లం దకార (పధానంబు గుర్వంత మై(క్రాల నిచ్చానురూపావధిం 

బేర్మి విర్మించుచో మించి తత్తద్గణ(వ్రాతముకా వృ త్త్యనుప్రాసధుర్యం 

బులై యర్థవర ంబులై మోదితార్యంబుల్రై సాధుసారసాహోర $౦ 
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బులై రీత్యలంకారవంతంబులై. పుష్టిమంతంబుల్లై యింపు లంతంత 

కింపాటః గల్ప్సి ంప(గా దండకంబు న్నమన్మండలం బయ్యె రాజేంద్ర 

కోటీర కోటీత టీ నృత ్యదాజ్ఞా(గ్యమాణిక్య వి శ్వేశ్వరా విశ్వవిశ్వ ౦ 

భరాధీశ్యరా. 

మలీరయు నీవృ త్తములు ననా గునుక ముల బరా సమవృ త్రం 

మలు నన రెండు తెజంగ అయ్యె నషి యొట్లనిన ; 

క్, 

క 

చ్, 

ఛందోవృ త్తంబుల సనమ । సందర్భము లీడుపడ(గ సముచితనికట 

చృందఃపాదంబుల సర। విం దప్పక యుభయరూప వృత్తము అలయె్యకా. ౪ 

స్వస్థానార్థసమములు( బి! రస్టానార్థసమములును రచనలచే న 

రనూలత నీరుంచెజల్ |; సుప్షిరవృ త్రముల( గృతుల సొంపుల నింపుకా. ౫ np ర థి pane 

స్వస్టానార్హ సమవృ త్రము 
థు అటో 

మొదలిపాదంబు మూండవయదియు వరుస 

దది ఇతీయచతుర పాదములు నటి దె థ గ 
సమకవరంబుళెన వృతముల( జెప్ప 

౭ జా అజో 

స్వపదజాతార్లసమవృ త సంజ వడయు. జ ఛి నో జః 
నారీప్పుతవృ తము 

య వో 

దానోదార । శీమతా గానియు క్రిం గానం గందాజస్థ గగ్మప్రన క్రిజా 

మానె చాళుక్యక్షమాపాలరమ్య సానంబునారీప్తత సంజమయ్యఇా కలు థి య కా 

రతి పియవృ త్రము 

ఖ్యాత క్రీ మనజరగంబులుండ(గా ద 

ద్లతంబులై జభసజగంబు లొందగా 

వీతాఘ; పసముదిత విశ వ విశ్వభూపా కక 

ధృతిం దలంప నిది రతిపియం దిగుకా నై 

అజిత(పతాపవ్య త్రము 

సజసాగణొవలి( (బనన్ననభా | (గజరసం క్తి నభిరామరూపమై 
యజిత (ప్రతాపచెలువారుం గృతి | న్విజయవి[కమణ విశ్వభూవరా, ఖా 

పరస్థా నార సమవృ తము 
థి అటి Ky 

వలయుఛందంబు పాదంబు( దొలుత నిలిపి 

యౌలఛందంబు పాదంబు నొల నిలిపి 
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యోలి నెడ వెట్టి యీగతి నొనర.( జెప్ప 

వెస బరన్ఞానసమకార్థ వృ త్త మయ్యె. 

ఆందు మనోవారవృ తము 
అణాల 

౧౩ 

చాళుక్యనృపాల తజావములం । గలయ నృససాపరికల్పిత మై 

మేలొప్ప (గ జెప్పిన మేదినిలో । విలసిల్లు మనోహరవృ త్త్రమనకా. 

కోమలవృ త్రము 

సలలిత రీతి నజాయగణంబుల్ | చళుక్యభూప జభస జస్థగస్టితిజా 

మలయుచు నర్భసమర్గతచేత । న్వెలుంగ( గోమల మనువృత్త మొప్పగుకా, 

క ఏకచ్చందోవృ తా । సీకంబులు రెండు రెండు నిలుపుదు రిష్ట 

కోకారంబుల నోలి వి। వేకులు స్వష్తానవిషమవృ తంబులకుకా. ౧౨ 
యా దం ద ఎకో 

అందు ఆంగ జా_స్తృమనువృ త్తీము 

దానబలేం(దోదారభమంబుల్ । పూనిసగా ప్రిం బొంపిరివోనకా 

జానార న్మనజంబు గస్టీతం | బై నీడంజను నంగ జాస్త్ర మై. ౧౩ 

వారాంగియనువృ తము 
ఇ) 

చళుక్యవంశాజతజల్ గగంబుల్ | చెలంగి యర్లంబున జెంది రీత్రిం 

(గ్రాలంగ6 దాయ త్తజగానియు క్తి కా | మేలయ్య వారాంగి సమీహితాఖ్యకా. 

నదీ(ప్రఘాోప. నునువృ తము 

భారరంబులొగిం (బాగుపేతంబులై | చరించుచుండం జత జస్థ రెఫలం 

బర|తిపాదంబులC బఐబర్వునొస్పుంగజా | దిరంబుగా మూట నదీప్రఘోషమై, 

పరసానపిషమ వృత ము 
థి జాని 

ఆందముగ నుపష[క్రాంత | చృందఃపాదంబు లౌల సాగెడునికట 

చృందఃపాదంబులతో ! నంద బరస్థానవిషమమనువృ_త్త మగుకా. 2౬ 
ఆందు (శ్రీరమణవృ త్రము 

ఆరభమవా్యయ త్తసగవ్యా | పాధము నాదిము పొదముసెందళకా 

జారు భభాగగసంగతిచేతఃా ! (శీరమణంబని చెప్పిరి మూంటక౯ా. ౧8 

శరభ క్రీడావృ త్తము 

చతుర్వుర్దాధారా యమనసరగవ్యా ప్రినాద్య 

ద్వితీయాం త్యాం(ఘి (ప్ర స్తుతగతి నతిస్పష్టమైనజా 
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భ్యాతాస క్తి మభనయయ తృతీయాంఘినొప్ప కా 

ద్రికిడ్రేమోక్స త్తిం బరంగి శరభక్రీడ యయ్యెళా: ౧౮ 

స్వపర గాననిసనువు శ కబులతో కీణార చన యనువృ రన 

చాణక్యనయజ్ఞాత యసస్తసగంబుల్ ! వీజారచనకొందు భువిందససావంబుల్ 

(శేజిందజనప్టితభస సేవిత నియతికా ! రాణలనెలవై భస నజరంబు లోలిగజా, 

ఇది వివిధనిపమవృ త్తలమీణము 

క. ఛందః (ప్రసార(క్రమ | సందృష్టంబైన వృ త్తసంఘములో నొ 

ప్పందము లగుపాదంబుల(। బొందింసంగ విషమవృ త్తపుంజము లడరుకా. 

క. మాత్రాగణరచనలకుం | బాత్రములై నెగడి యం(ధ్రభాషాకవితా 

మిత్రములై రసభావా । మత్రములొ జాతు లెజు(గ మంచిది కృకులజా. ౨౧ 

కందములు 

క. అందును గందంబులు నా 

నందంబులు భజసనలగగాఖ్యలచే వా 

నిం దగు నెజుంగం (బాసము 

ముందుగ నిడి మూడు వైదు మూండునైై ఎదుకాం ౨౨ 

క్, ఆదిమవర్షము వళి నిడు! పై దొరకిన గులుచయైన నట్టుల తత్త 

త్పాదాదుల నిలుపందగు । గాదిలిగా. జెప్ప (దలచు కందంబులకొాం ౨8 

క. నిడుదలగు పాదములకును 

వడి నాలవగణము మొదల వలయు నిలుప న 

క్కుడలను గురువును మూడవ 

యెడ నలజలలోన నొకటి విడ వెడంగడరుజా. ౨౪ 

క. *ఇందు పుర బాణనగముల । కందువ జగణంబు నిలుపంగా.6 గా దెపుడుం 

గందములకు నార్యాదుల। చందం బధికంబు వాని జను దెలియంగజా. ౨౫ 

క. కందము నర్గ్ణంబులతుడ 

నందినగురు వుడుపం బథ్య యగు నాజవచోం 

జెందిన జగణము అత్వము€ 

బొందిన నది యార్యయనంగ. బొసంగుంగృతులజా. ఒడ 
ప మనన. మానాల తాలు. అభ 

* ఇందు ౯కే ఫుర = ప్ర, శార్ నగణగములం == 
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క. క్రమమున బథ్యార్యార్థ ము 

లమరంగా వీడుపడిన నది గాథాఖే 
దముగాంణగం బరయ (ప్రపం 

చము తెనుంగున6 జెప్పరం[డ్రు చతురులు కృతులకా. ౨౭ 

సీసపద్య అతుణము 

క, భావరసొలంకొర । (ప్రావిర్భూతాంధ్రకావ్యఫణితులకును ర 

మ్యూవాలము లగుసీసగ | ణావళిలక్షణము లెటుంగనగు( జతురులకుకా, ౨౮ 

క. నలనగసలభరతగణం ! బులు నసహంబులును ననగ బొలుపగు సీసం 

బులు గీతులు, వాన(గదా! యలవజపంగవలయు. గృతుల కందం బరయకా, 

క. ఒకగురువు రెండులఘువులు ! నకలంకత సమమ కాన హనములు దమలో 

నొకండొకండు వీడుపడుచుకా | వికటింపక చెల్లు నొక్కవృత్తము తక్క_కా. 

క. ఆమరంగ విషమసీసము । సమసీసము లన6గ6 రెండుచందము లందుకా. 

(బ్రమితమగు విషమసీస | [కమ మెజు(గంగవలయు( జతురకవిజనములకు౯. 

గీ. హగణనగణంబు లేడు గుర్వంతమగుచు 

వి_స్హరిల్లిన నుత్సాహవృ త్తమయ్యె; 

దీనితుద గితియొకండు సంధింస విషమ 

సీస మి_త్తెజంగెలుంగుట చెలువుమతికి. 
ఉత్సాహము. ఓసరించు. బజ్జ లజ్జ లుజ్జగించు రాజాలకా 

వేసరించు గర్వపర్వ వేషభూషితారు లకా 
వాసవానుకార పీరవర్య విశ్వభూప నీ 

భాసురాసిధేనుకానుభావ మాహావంబులకా. 3౩ 

విపు మసీసపద్య అతుణము 

గీ, వడి దనర్పం (బ్రాసవ్హై భవం బలరార। నిట్ల గణనిరూఢి నెసక మెసంగ 

గీ ర్రితాతిమధుర గీతియు6 బైగల్ల! నదియ విషమసీసమం(డ్రు కృతుల. 

సమసీసపద్యఅమీణము 

గీ. వెలయు సమసీనములు పంచ విధములయ్యె 

నరయ నవకలిసీ సాహ్వయంబుం (బ్రాస 

సీన, మక్కిల్మిప్రాససీసాఖ్యసీస 
ము వడిసీస? మక్కి లివడిసీసమును ననంగ. శి 
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తనపాదంబులు నాలుగు! మొనపిన పె గితిపాదములు రెండును గా 

నినుమూళడై సీనమునకు । జను నడుగులు (వాలు వళ్లు సరి యిన్నిటికిళా. ౩౬. 

ఆవకలిసీ సము 

అలవడిసీనము పాదము: నలుతునుకలు బేసి మూంట నలనామగణం 

బుల రెంటి రెంటి నిడియ । వ్వలితునుక నహాంబు లిడంగనఅయు న్వరుసజాం 

సామంబుచేం దుల్యభూమీశ సరులు దన, తోడిమిత్రతకు నక్తాడుచుండ, 

దానంబుచే నతిమానమానవనాథు లేర్చడ నక్క-అం దీర్చ్పుచుండ, 

ఖేదంబుచేత దుర్మోదమహీశు లందంద సంకి_ప్ప్తత నొందుచుండః 
దండంబుచేత నుద్దండమాండలికు లాజ్ఞాచ క్ర మౌదల మోచియుండ, 

శశ నదనుర క్రి జాకుక్యవిశ్వవిభుండు, 

వాలి వసుమతి లీలమై నేలుననుచు€ 

జెన్ప నవకలిసీస మిబ్లొప్పునండ్రు, 
పూని గావ్యకళావేదులై నకవులు ఇతో 

(పా ససీసము 

సీనమునకు నాజడుగులం। (బాసము లిడి యోలి సర్వపదఖండములకా 

భాసురముగ వళ్ళలవడం । జేసిన నది కృతుల (బ్రానససీనసంబయ్యుజాం 

చక్రవాశాచల చం(దకాంతములకు సంతతార్ద్రత్వంబు జరపి జరపి, 

చ కీశలోక సంచర దురు సంతమసంబుల వడిం బాణ జదిపి చదిపి, 

శ కేభశంకరశంకరాచలశశళి చారుదీధితులపై € జాంగిచాంగిః 
చక్ర న్హనీకుచ సాంద్ర చందనర సచర్చలపై € గేలి సలిపి సలిపి, 

విక్రమ(ప్రతావ విశ్రుతమూ_ర్దియై | విశ్వభూమివిభుని విశదకీ ర్తి 
(వక్రమ(పన క్రిం (బసరించు నని చెవ్సం। (బ్రానసీన మనంగ బరంగు నెందు. 

అక్కి లి పాస సీసము 

తుదిగీతి నాలుగడుగులు | వదలక (ప్రాసంబు విలిపి వశ్లింపారం 

గదిరినం గదురకయున్న । న్నది యక్కి_లి ప్రాససీన మనగా. బరంగుజా 

(కమయుకక్తి విద్యల కందువ యెజుంగుచుం. గవులనే ర్వారసి గారవించి, 
నమరనం[క్రీడనక్షమసుభటాటోవ సంచారములకు నుక్పాహమూంది 

మత -- 20 
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నమితాహితక్షమానాథులరాజ్యంబు నానాటి కొనర నున్నతముచేపి, 
(పముదితారాతుల భంజించి 'వేలుపుం బడంతుల కింపొరుపతుల. జేసి, 

. విమలకీర్తుల దిక్కులు విస్పనేర్చు ! శమితవిమతుండు విశ్వేశచ[క్రవర్తి 
సముచితంబుగ నని చాల సన్నుతింప । నమరు నక్కి_లి ప్రాససీసాహ్వయంబు, 

వడిసీ సము 

=. ఏపొదమునకు నేవడ। యాపాదింపంగంబడియొో నది ఖండములం 

(బ్రాపింప జెప్ప6గ వళిని । రూపితసీసంబు నాగ రూఢికినెక్కుఇా, ౪3 

(గహదంష్ట్ర సోకని (గహరాజూ, (పియవచః కథనంబు నేర్చినకల్పభూజ, 

మలరు(దూపులు కేల నంటని కందరు, డమ్ముచే నింకని యంబురాశి, 

కన్నులు పెక్కు_లు గల్లనియింద్రుండు, కటకేది వంగని కనకనగము, 

తనువె త్తి (క్రాలెడు ధర్మదేవత, రూప్పం దాల్చిన రాజవిద్యావిభూతి, 

నయవిదుండు రాజనారాయణు(డు విశ్వ 

నాథుం - డనుచు వర్ణనములుసేయ 

వరుస నిట్లు కృతుల వళిసీస మన నొప్పు 

వసుధ వై భవాలవాల మగుచు. ౪౪ 

ఆక్కి_ లివడిసీ సము 

* సీనఖండంబు వళిటు చెప్పి గీతి 
nal na 

ఖండవళి రెంటి కొక్క_(డుగా నొనర్చ్ప 

నదియ యక్కిలివడి ససమం;డ్రు కృతుల 

లక్ష్యములు చూచి మయెజుంగు.6 డీలాగు లెల్ల a ౪ 

=, సీసములకు గీతులకుం। (బ్రాసములును వళ్లు గలయంబడీ కవితల ను 

ద్భాసిల్ల దఅచు నియను । వ్యాస క్రియు( గలుగు జెప్పవలసినచోటకా, భక 

గీతి భేదములు 

= (ప్రవళినా6 (బబ్రసన్న పదినా6గ గీతులు 

సీసముఐను రెండు చెందు. దుదల, 

నాటవెలంది యనంగ దేటగితి యనంగ 

వానిపేళ్లు చేట వలయు. దెలియ. ౪3 
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ఆ మూడు నగణ హగణములు, రెండు నలనామ 

కములు, హగణపంచకంబు గూర్చు, 

నాటవెల(ది యడుగు లంబునిధులపట్ల 

(వ్రాలు వళ్లుం.-జెంది వజలెనేని. ఆరా 

గీ, నగణమొక్క_ండు మణీ నలనామకములు 

రెండు నగణంబులును దుద రెండునాలు 

గడుగులును దేటగీతికి నచ్టివిరతి 

వలయు వనశ్లెన వ్రాలైన వరుస నీలుప. ఇకా 

మేలనగీతి 

గలము రెండునగణములును గలసి [ప్రాస మెజయు. 

జెబువు దోంప నెత్తుగీతి వెలయు గృతులయందు 

నోలి నగణ మొండె హగణమొండె నేడుచేసి 
నాలుగడుగులందు నిలిపి నళువుదోంప విరతి 

వాలి పంచమస్థ యగుచు వచ్చెనేని యొప్పు 

మేలనాభిధాన మైన మేలుగీతి కృతుల, ౫౦ 

తరువోజ 

నలనామకంబులు నగణాంతములుగ నొలుగంఘులయందు నాలుగు(గూర్చి 
వళులు మూండెడలను వరునతో నిల వలయు మూండవగణవర్షంబు మొదల 

నిలుపంగ వివ్విధి నిర్మించి విశ్వ నృపతికి నిచ్చిన నింపుసొంపారు. 
దలకొని తగం(బ్రాలు దంపెడిచోటం దరుణులచే సొంపుదనరు(6 దర్యోజం x౧ 

ఇ౦ (దాదిగ ణలవము ణము 

గీ. ఓలి రెండు మూండు నాలుగు గురువుల |! నైనగణము లినసురాధిపేందు 
గణము లక్షరోపకరణంబు లవి యాది | లఘుగణంబు మొదల లఘువునిలుప. 

నూర్యగణములు ఇం|దగణములు చందగ ణములు 
U1 titi 1 I JU 
[ [1 ట్ ల r®; WwW ౩. 

నా. ఆఆ [| 11 |! 
Wy il [టో J UJ II 
WIG WJ i117 Li WJ 
WU ITI \/7 | 

WNIT 1 aC 
| 

1 I 
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అక్కర (ఆఅ)ొలతు ణము 

స, ఇ_త్తెజంగున రవీంద్ర చంద్రాఖ్యగణంబులలోన న_ప్పగణ కల్స నీయంజై 

మహాక్కరంబు, షడ్గణకల్ప నీయంబైై మధ్యాక్కరం౦బును? బంచగణ 

కల్పనీయంబై మధురాక్క_రంబును, జతుర్గణ కల్ప నీయంబై యంత 

రాక్క_రంబును, ద్రిగణకల్పనీయంబై యల్బాక్కరంబును నా నక్క_ర 

వృ త్తజాతంబులు పంచవిధంబులు బరంగు నందు. ౫3 

మమహాోక్కు._.రం జ ట్ర్ దనిన 

వారికా పుండు పంచేం[దగణములు ననజారియును గూడి వెలయుచుండ 

నారయ రెండవ నాలవచోట్ల నర్కుండయిననుం దనర్చుచుండ( 

గోరి యవ్వడిపంచమగణమున6 గూడి మొదల నిలుపంగ నగు 

సారమై (ప్రాసవడి స _ప్పగణములు సాగ మహోక్క.ర యతిశ యిల్లు x%¥ 

మధ్యా క్క్్రర౦బె ట్ల నిన 

వరుసతో దేవేంద్రసూర్యవ(జిరవుల.*. ==. 
విరచించి నాలవపట్టు విశ్రాంతి సదనంబుచేసి 
తరబడి దప్పక చెప్పం దగునం(డ్రు మధ్యాక్కరంబు 

కరవాలభై రవు పెంపు గణషట్కమున నుతియింప. x౫ 

మధు రాక్ళు._.రం బె ట్ల నిన 

తరణి వాసవ త్రితయంబు ధవళ భానుయుతి నొంద 

నిరతి విశ్రాంతి నాలవనెలవున నింపుమీటి 

సర సమధురార్థము ల జెప్ప6 జను మధురాక్క_ర ౦బు 

వరుస బంచగణములను వాలి కృతుల వెలయు. యమ 

అ౦తరాక్కర౦బెట్లనిన 

కమలమి[తుండు సురరాజగణ యుగంబు 

కమలశ(కునితోంెంది కందళింస 

నమరు( (బ్రావళ్లు నర్థ ౦బు నతిశయిల్ల 

నమల మగు నంతరాక్క.ర మద్దీసంఖ్య. ౫8 

ఆల్బా క్కు రం బె ట్ల నిన 

*సుమనఃసతియుగము సోముండును । నెమకంగ(బ్రావళ్లు నిండిమీణ 

గమనీయవిభవంబుగాంచునెప్త-; రమణీయ మల్పాక్క_రము కృతుల, 

శ ఇది గీత పద్యమువ లె నున్నది, 



ఛందః [వకరణము 157 

పట్న్నడి 

సురపతులిరువురు సురసతులిద్దజు | సురపయుగమ్ముతో సోముండును 
బరువడి(బెనంగొన నదురుగ షట్పది | సరిషజ్రాసబుంలు దనరారంగను. 

హూపడి 

భ స గానల ములపైని గరంబు । న్నెసంగంగ మూండవయెడ విరమంబుం 

బొస(గినం జౌపది(బొలుచు రసంబుం 1 గసవరముగందగు(గద(పాసంబుకా. 

తిపది 

(శిపదికి వొకయం(ఘి నింద్రులు నలువురు । 

ద్యుపతులిద్దణు సూర్యులిర్వు రౌల । ద్యుపతిద్వయార్కులునాల. ౬0౧ 

ద్వి కది.వము౦ జరి 

శక్షశ్రయంబును సవితృండు6. బాద । విక్రీడితులు మృదుద్విపదికి నెపుడు 
వళియు( (బ్రాసంబును వలయు దీనికిని । వలదు ప్రాసంబం[డ్రు వరుస మంజరికి. 

పు ట్రం త్య యములు 

గీ. నచ్చి క ప్రస్తార సంఖ్యాన వొనష్టములును 

నౌల *నుద్దిష్ట కొలగకర ఆణాధ్వములును 

నన (గషట్స9త్యయము లిందు(దనరు వాని 

నెణు(గనేర్చుట ఛందంబు నెజుంగునేర్చు. 3 
1 ప స్తా రము 

క్, గురుపం డ్ నిలిపి మొదటను 

గురువునకుం (గ్రింద లఘువు6 గొని దానిపయికా 

సరిచేసి పిణుంద గురులిడి 

పరువడి లఘ్వంత మైన (బ్రసారమగుకా ౬.౪ 

2 సం ఖ్యానము 

క* గురుపంక్రి మొదల రెండిడి 

వరుసను రెట్టింపం దుధకు వచ్చిన సంఖ్యా 

పరిమాణము తచ్చందో 
విరచితవృ త్తములుగా వి వేకింపందగుఇాం ౬౫ 
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ఏ నషపుము 
వ్, 

. అరసి వృ త్తసంఖ్య నర్ధించుచో సరి 
మైన లఘువు విషమ మైన గురువు 

గొనుచు బేసి నొకండుగూడి యర్ధము'సేయ 

నవది నష్షవృ త మబ్బునం(డ్రు. 
ళు అనాలి 

4 ఉఊదిహము 
దబ 

= వలసిన వృ త్తగణాలి మొ 

దల నొక్క6డు నిలిపి తుదకు. దగ 'రెట్టింపం 

గలలఘువుల పై లెక్కలు 

నొలయంగ మతీయొక(డుగూడ నుద్దిష్టమగుకా. 

ర్ అగకరణము 

= ఎరక్కునయొక(డుగ వృ త్తపు 

టక్కురముల దొంతిపేర్చి యట మీ(దటికై. 

యొక్కొకండ విడిచి యెన్నిన 
లెక్కలు గురులఘువిమి(శ్ర లిభిత గణంబుల్ . 

ఆలెక్క. లన్నీ యెన్నిన 

లోలత లఘువులును గురువులును గలిగెడు వృ 

శ్రాలి నవి గలయ గూడిన 

నోలిం దద్వృ త్తసంఖ్యయును నొన(గూడుకా. 

షస EE 
వృ త్తసంఖ్య నిడుపు వెడలుపు రెట్టించి 

వాని నొక్క. డొకండు వరున నెన్న 
నెన్ని యయ్యె నన్ని యెసంగు నంగుళు లవి 

('ప్రస్తరింప నిడుపు పరగు విప్పు. 

భా, ఆందం బె (కుతీమాల మె విలయ'సదుద్యర్సర్వలోకా[శయా 

నందం బే సమవృ తృమె వివిధవర్ల( కావ్య మె స్మదస 

స్యందం బె బహువి(శమంబయి భవళచ్చారితముంబో లె ని 

ఫందశాస్త్మము పర్వం నుర్వరను విళశ్వతోణిపాలాగ ణీ, 

(= 

జొం 

0౧ 



ఛందః (వక రణము 

వాక కావ్యాలంకృతికల్ప నతుముక శాక ల్యాణ కల్యాణవూ 

వ న ఊూద్దవినవ దాన జనన సల 

కవ్యాచావళిగీయేమౌ నటీజయ| పారంభ కతల ఈక 

తవ్య స్త్రీ నుఖవృ త్తి సుందరసపత్నసో(తపా(త్రోదయా, 

క, నిమ్నాఖిలశోభన వృ త్రఘ్న మనా త్తరవిభూతి రంజితజంఘా 

దఘ్నారినవ్యజయ నిర్విఘా్నో దయ సదయవినుత విశ్వాసనిధీ, 

మా నిని 

స్తుత హీమకరజూాటా చూర్లి త ద్విట్కి_రీటా 
ar. శె 

(పతతగుణపరీ ణా పంచ ధారాధురీ కా 

నితకరకులదిపా న్నీగబద్యపతాపా 
సతత అ సదఫిఖ్యా సర్యలో కాశయాఖ్యా, 

గద్యము 

ఇది శ్రీముదుమారమణ చరణారవిందవందన గోవిందామాత్యనందన 

వివిధబుభవి"ధేయ విన్న కోట "పెద్దయ నామ"భే య విరచితం బైన 

కావ్యాలంశార చూడామణి యను నలంకారశా స్త్రంబు 

నందు ఛందోగణ జన్మకు ఫాకుభ నిరూపణ వివిధవళి 

(పాస పపంచలకుణ 'సమవృ త్త జాతికల్బన 

పట్బఏంత్యయదర్శ నాది సముదేకంబునం 

లు య 

లా. ఉనా 

శ ము కృపద్నగ 'స్తము, దిని నీకవి శృంఖల న్యాయబంధమని షే 

చూ, * ధరణి[కుఠంబు వే 6.20, 
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నవమోల్లాసము 

ఫశ ది 

వ్యాకరణము 

అవాలయిలా ష్ట్ర ష్టళ్టుష్ట పులక 

క, 'శ్రీ/వి శ్వేశ్వర విజయ (శ్రీ/విశమవార్మ్య బాహుశిఖర బుతో క్రీ 

(శ్రీవిశ్వగ వ్యారీ స్తుత రని భ్రనుదాలయ ప్రనీద్దవిభూతీ ౧ 

క, 2 భవదనునుతి సూరిసుఖ । (పవణం బయినట్టి యం(ధ్రబంధురరుచిమ 

త్కవితాస్పద మగుసలుకుల | వివదింతు6 దెలియ. బెక్కువిధములు జగతిజా* ౨ 

క, యుక్తివిశేషము కబ్బం। జు క్తివిశేషంబు గాదు యోగ్యునకై నకా 
యు క్రి విశేషము సాధ్యం । బు క్రి విశేషం బసాధ్య మూహింపంగకా, శి 

మ =విలసద్భావరసాద్యలంకృతులచే విప్పాటీ, గీర్వాణభొ 

షల కబ్బంబుల కెన్నిమంచితనము ల్సంధిల్లు నాచంద మై, 

వళియుం (బాసము నంత కగ్గలములై వ ర్తిల్లు సత్కావ్యముం 

దెలు6€ గంచుం జెవి. బెట్టలేమి యుడుపం దేంగల్లునే నుం దిలకా, ౪ 

కః ధర్మశ్రీపర్వతకా + | శ్వరదాకొరామసంజ్ఞ వజలు (త్రిలింగా 

కరమగుట నం(ధ్రదేశం ! బరుదార( ద్రిలింగదేశ మన6 జనుం గృతులకా, ౫ 

బాల్య 

క్షే, ఆం(ధవిశ్వవిద్యాలయవారి భాండాగారములో M 5 82906 . "0, 11 

82 సంఖ్య గల తాళపత్ర (పతీ ఈ నవమోల్లాసముమౌా క్ర మే గలది కొన్ని వ్య త్యా 

సములతో వొరకినది, ఆందలీ పాఠరములను కొన్ని6టీని నూచించు చున్నాండ, టే, వేం, 

pa పద్యములు 3, ర్క ఈ (పతిలో కానరావు, 

8. తొలి తెలుంగు కావ్యములు గీర్వాణ శావ్యానుకరణము అనుట స్పష్టము, 
నాటి కీంకను ఆంధ కావ్యములపె ఆదరణ రక్మ్క._ జే, 
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త _త్త్రలింగపదము తదృవంబగుటచేం 

దెలుంగుదేశ మనంగ దేటపడియె, 

వెనుక దెనుంగుదేశమును నం(డ్రుకొండఅ 

బ్బొస సంచగతుల6 బర(గుచుండు, వా 

. తెలుంగు దేశభాష తెలియు బొమ్మన(బోక । శలియవలయు మించు తేటవడంగ6 

దొడవు గాక పసి(డిం దొడిగిన నొప్పునే! కనక మింట నెంత కలిగెనేని, 8 

. మిశుతులు హేమచం(ద్ర(త్రివిక్రమాదు 

లొనర6 జూపిరి (పాకృతంబునకు( (దోవ 

నం ధభాష యు( (బాకృతాహ్వయమ కాన 

వలయు దల్ల క్షణంబులు వరుస దెలియ. 

- స్వరములు నచ్చులు ననగా, నరయ నకారాదిసంజై నయ్యక్కరముల్ 
చు 

దిరముగ హల్వ్యంజనములు ! వరుస గకారాదిపంచవర్షాక్షర ముల్ i డా 

యరలన లంతస్థలు నా। నురవగు శషసహలు పొలుచు నూష్మ లనంగా.€ 

బరువడి. (బ్రయోగములయెడ । విరచింపుదు6 దెలియవలయు వీని తెబింగుల్* ౧౦ 

- భువిలోం దత్సమమును ద। దృవమును సహజాంధ్రదేశభవమును దేశ్యో 
దృవమును (గామ్యుము నాం బం1చ విధములై_ తెలుంగుంబలుకుజాత ము సరయగుజా,. 

తఠతృమలఅతృణము 

+ పరంగ సంస్కృతంబుపై6 దెనుంగువిభ కు! లునుపంబడి పొనంగి యుండెనేని 
తత్సమంబు నాగ దగునండడ్రు సుక్షవులు । తద్విహీనకావ్యతతియు లేదు. ౧.౨ 

పరమవిశీతిమంతు లగుపార్థివకోటికి విశ్వ మేదినీ 

వరుదెస న్యాగహంబు6 జిరవై రము సత్యవిహీనవృ త్తముజా 
విరుదమదంబు. గై తవము భేదవిధానము దుర్భయంబు మ 

త్సరమును వర్ష సీయ మన6 దత్సమమై చను నంధ్రభాషకుజాం ౧ 

తద్భవలమణమా 

=, వదలక సిద్ధాక్షరములల6 | బొదివినవర్డ ముల దూలిపో6' బలుకంగ న 

ర్భదమై (ప్రాక్సుతనీభ మగు। నది తదృవపదము నాంగ నభినుత మయ్యె ౧౪ 
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162 కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా. న్ా 

స యజ్ఞంబు జన్నంబు యతనంబు జతనంబు 

చం[దము( డను పేరు చందమామ, 

యోధులు జోదులు యోగులు జోగులు 

భేదంబు బిందంబు సృథివి పుడమి, 

విష్తుండు వెన్నుండు వెజు నా వెద్యుండు 
క జ ర 

పుస్తంబు పొత్తంబు (పోడ (ప్రొఢః 

కుబుండు గుజుండు కుక్క. కుర్కురమగు 
జ జ్ 

శయ్యయు "సెజ్జ నా జొది జాతి, 

యనెడు పల్కులు తదృవాహ్వూయము లండు 

వీని నిన్నిటి నెటింగి వి వేకబుద్ధి 
గబ్బములు చెప్పుకవుల చక్కదము మెచ్చు 

విపులవిద్యుండు చాళుక్యవిశ్వవిభుండు. ౧౫ 

2 దేశ్యలకుణము 

క. 'శేయములై బహుదేశా । నేయములై చక్క_(దనము నెజదనములు నై 
యాయానెలవుల6 జెవులకు(€। దీయము లగుసలుకులెల్ల దేళ రము లరయకా. ౧౬ 

= వాలాయ మాలంబు వంగడ మంగడ 

సోలంబు చొక్కులు సోయగంబు 

వి న్నన్ను వెన్ను వావిరి వంత వాగెంబు 

డెందంబు డిప్పాడి డిల్ల పాటు 

నెమ్మోను నెత్తమ్మి నెలత [కొన్నెల కెకొమ్మ 

లావడి యొయ్యార మారజంబు 
పొక్కుడు నెవ్వీంగు పొచ్చెంబు మచ్చిగ 

యక్కజం బచ్చెరు వక్కు. నిక్కు 

rhe 

గి. వెలది చిగు రెల్లి చవేనలి వేనవేలు 

నా(గ జనుళబ్దిములు దేశినామకములు, 

1. యోగంబు వోగంబు, 2. ఈ (పతిలో అచ్చు తెలుంగు లవణము త ర్వాతే 

జేశ్యలమేణము ఈ కృము, 2, మంగద సోలంట చొక్కుట, శీ. (కోమ్ము'డారడీ, 
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వీన( జెప్పినకవితల వినుచు మెచ్చు 
జారుతరకీ ర్హి విశ్వేశచ్యకవ రి. 

ఆ చ్చ తెలుంగుఅవతవు ణము 

( ఈకవి జాను తెనుగను పేరెత్స(డు, ఏలనో 1) 

క. ఈమూడు తెజంగులలో | నేమిటనున్ దొరలకున్న నెల్ల జనులకున్ 

లో మిగుల దేటపడియెడు! నొమాటల యచ్చతెనుంగు లన నెగడొాందుకా. 

చ, ఎనుములు గుజ్జము ల్క్మొదవు లెద్దులు బండులు పండు లుప్పు బ 

ప్పనుములు *కొల్లు లాముదము లాకులు( టోంకలు నేయి నూనె యే 

పున బెనుపొందు విశళ్యవిభుపోల ననం దగ విన్న వారికిజా 

మనముమున( దేటగా6 దెలియమాటల యచ ఎ తెనుంగు నాం జనుకా, ౧౯ 

గా మ్య అతుణము 

క. ఈసడములు గోరడములు । గాసరబీసరలు నై నకట్టిండిపలుకుల్ 
భాసిల్లు (గామ్యములు నా। హాసో కుల దెగడుచోట 2నవియును నొప్పున్. 

. ఊసలు వేసలు వేసాలు దోసాలు దోసలు వేదాలు గాసడాలు, 
టొందలు కౌగుద్దలు బొక్కలు గుండలు గంతలు మొదలై నకారకములు, 

దాని గొంచారమ్మి దీని గొంటూ బోకు మేనూను సీవూను యేగవలయు; 
*పాడేము సూసేము పై లురా గాసేము వాసేవు సేసేవు లేసిరాకు, 

గీ, మనెడు క్రియలును మొదలై. నయట్టిగామ్య 
శబ్దములు కొశబ్దములుగాగ జనవుమెజసి 

కవుల మనుకొను నయూ్యూరంగవుల కైపు 

వివిన నగకున్నె చాళుక్య విశ్వవిభుండు. ౨౧ 

త్ర త్స మళ బై పరి వ నము 

గ్, వెలయుసంనస్కృృతంబు తెలింగించుకెటంగు సం 

ధులు విభ క్తిచయ విధులు సమాస 
తద్ధిత ములు. (గీయలు తగుభంగి నెజీ6ంగించు 
నమరశా స్ర్రసరణి ననునరింన, ౨3౨ 

శ్రా 

అముానణాానా అవానపానమలతావకవాడినువవతాషా అనరని కాలాను. దా 

క్షే కొల్లు. లె న నవియున్వలయుకా, క, గొందులు బొందల గుంటలు, 
శ పారేవ్ర నూేవు చెలారగాసేవు డానేవు 5, గాంగ నెప్పుడు, 
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త జంత (ప కరణము 

నిడు పృడుపవలయు సంస్కృత । “'మెడపక లింగములు మూట నేకాక్షరముల్ 

విడిచి యజంతాదుల కీ; నడక యవశ్య(ప్రయోజనము తెను(గునకుకా. శీత 

జ బిందువిసర్ల ంబులు గడ। నందిన పొల్లులను దక్కి యం,ధ్రవిభ కల్ 

పొందుగ సంస్కృత పదముల ! ముందటి దిన నిలుప నందముగ 'దెను(గయ్యెకా. 

స్థావరతిర్యక్ప దములు ! 'దేవమనుష్యాదికములు€ 'దెనింగించునెడ కా 

వావిరి నజంతములతుద(! *గావించు ముకారమును డుకారము నునికీకా ౨౫ 

* దానకల్పకుజము దర్చ్పో(గసింహమ్ము ! రజనికరుండు కాంతి విజయు డాజిం 

దనరు విశ్వనాథుండన నకారాంతశ | బముల దెనుంగుపజుచు భంగులయ్యె. 

రవి యరితిమిరాపహతిం ! ఐవి పరగిరినిహతి: రనవిభావ(ప్రతిభం 
గవి, విశ్వేశ్వరు. డనగా ! భువిసీద్వయమునకు నిదియపో తెనింగింపకా. ౨౭ 

. ఇల నుకారాంతసదముల. దెలుంగుసేయ' 

గడ వుకారంబునుండు డుకారముండు, 

రాజనారాయణు(డు నృప(ప్రభు వనంగ 

విశ్వనాథుంెడు నృపులకు విభుఃడనంగ. 

మను కటు పటుశబ్లాదుల । నొనరింప డుకార మెపుడు నుండదు కవితం 

దెనింగింంచి చెప్పుచోటం ! దనరు వుకారంబ యర్థదాయక మగుచుకా, ౨౯ 

. మనువు ధర్మ శాస్త్రమతమున, మిక్కిలి! కటువు బిరుదవినుతి కర్ణములకు( 
జాలం బటువు ధరణి సంగీతసాహిత్య। కసరణి విశ్వనాథచ(క్రవరి, ౩6 

వెలయు బుకారాంతపదా। దులందెనుంగుగ6. జేయుచోటం దుదినిడుపులు గు 

జాలు సేయందగు, నృపులకు(। జలుక్యపతి కర్త భర్త సంహ ర్త యనకా* 

క స్ర్రీలింగంబుల నిడుపులు ! వాలాయము నుడుస( దెను(గువచనములగు నం 

దాలోలన్త్రీహీథ్రీ; ధీ అనులపితములు దక్క_€ (ద్రిక్కినవెల్ల ౯. ౩౨ 

స్రీలకు మదనుడు, విజయ । (శ్రీలకు రయురాము( డెపుడు; ప్రైలకు నుచితా 

వాలము నిజపాలితభూ | దీలకుం దగుపదము రాజదేవేం[దు( డిలకా. 33 

YU 

1. గావింపు, 2. డెధారుణీ, 8. చుచోటదుదలం. క, విద్యలక జళుకస 

శ్వవిభుండు, ర్, పద్యములు పల్కు 33, 3౪, 311 ను ౭౭ వ తర్వాత నున్నని, 
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క, ఢ్రీవిష్ణువర్ణనాఖ్య। క్మావరుభూమిర వెపుడును మాకు ననంగా - 
భావగు నేకాక్షరశ ! బ్ఞావలి యప్పిజు(ద నొకరు. డంటకయున్న కా. తజ 

క. వనితా యనుచో వనితయు । జననీ యని సలుకుచోట జననియును వధూ 

యనుచోట వధువు తెనుంగున । జనునాయీయూలుతుదల. జను పలుకులకుకా. 

క. ఐకారాంతము టోకా। రాకారాంతములు. దెనుంగు లై నప్పుడు పూ 

ర్వాకృతితోడన యుండును । నోకారాంతంబుపై బహుత్వము నొందుకా, ౭౬ 

క. ర. వరగును నడుగోపున । గోవులు విదుకంగ గ్లొనికులనృపతులు ధ 
ర్యావిష్క్టృతిం బడయుదు రన । గా వెలయు గవి ప్రయోగగతిం దెలియంగజా. 

వ. ఇది యజంతంబులు తెనింగించు తెజం ; గింక హాలంతవిధియు నెలి(గింతు. 

వాల౦శత (డు కరణము 

క. భూభుగ్విరాడ్సదంబులు । కోభితముగ( దెనుంగుపణుచుచో. దుదపొల్లుల్ 
ప్రాభవమతివర్ణములగు । భూభుజులు విరాజు లంగ6 బౌలుపై యునికిజా. ౩౯ 

బలవన్మతిమత్సదముల ! తలనున్ననకార మెడలు. దగ దెనుంగగుచో 
బలవంతుడు మతిమంతు.డు | చళుక్యపతి యనంగ సర్వళశా_స్తృములందుజా. ౪౦ 

గీ. ద్విబ్బదంబు వేదవిత్సదంబును దిక్స ! దమును బూర్వవర్షతను భుజించు, 
విద్విషుండు నాంగ వేదవిదుండనం । దూర్చుదిశ యనంగ నేర్పరింప. ౪౧ 
చేరు నకారాంతముల డు। కారము. దెనింగించుచోటం గరినాత్ము(. డనజా 

దారుణకర్ము. డనంగను | మేరుమహాధన్వుండన నమృతధాము(దనకా. ౪౨ 

గీ. వలసినపుడు శ ర్మవర్మశబ్దింబుల । పై డుకార మెక్కు_€ బాసిపోవు 

రామశర్ము6 డన6గ6 గామవర్ముండనంగ । వసుధశర్మయనంగ వర్మ యనంగ. 

సంధిపరి చ్చే దము 

వ. ఇది సంస్కృతపదంబుల కొం[ధీకరణం వింక నజంత హాలంతసంధు 
అనంగ రెండుదెజంగు లయ నందు నజంతసంధి యెట్టె దనిన. బలి 

గ్. ఆదిశబ్దాంత వర్ణంబు నంత్యశబ్ద, పూర్వవర్షంబుతోం గూడ బొత్తుచేంత 
సంధియగు6(గారక[క్రియాసంగతములు | సపెక్కు.రూపంబు లవి గానిపింతుదెలియ 

గ్. తెలు(గుబలుకులు వెలిగాంగ దివిజభాష |! లమరందెనింగించునప్పుడు నచ్చుతోడి 
వ్య క్తువై యుండునయకాని వానితోడి | వర్ణనర్ణెకభావంబు వలనుగాదు. జక 

వ 

క 
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క. అచ్చుతుదియచ్చు పట్టున । వచ్చి యకొరంబు నిలుచు వలసినయెడ( దా 

నచ్చయి యిత్వోత్వంబుల జొచ్చు! (న్రచితార్థవాదసూచక మగుచుకా, ౪ 

క వేయిచ్చుట యీవులయెడ (౫ 

జేయుడుపమి యరుల యెలమి సిదుముట యిలయుం 

బాయకయేలుట యేచుట 

యీయధిపతి కొనరు నాగ నివి లక్యుంబుల్. 

క. పోయితి వపుడప్పుడు నీ। వీయని శేతెంచి కేయు మేయు మనంగా( 
బాయక యేయేయనంగా | నీయుభయము. జెల్లుగగ్రియల నిడ నొక్కొాకచోకా. 

గీ ఒనర సంబుద్ధి నోతండ యనంగ నోతం 

డన6(6గ6 బూనిన వీని కనర్హ మగున 

యర్ధ మిమ్మిమ్ము కొమ్మమ్ము మనెడుచోట 
నూ6దు బెప్పుడు( దెనుగున కుచిత మరయః ౫౦ 

గీ అట నుకొరాంతషష్టి పై నచ్చు మొదల 

నొనర బొల్లనకార ంఐ యుండవలయు( 

*బోతునూ రేతునాలు నాంపోలుంగాని 

నగియు( బోతూరు నేతాలు నాగ జనదు. ౫౧ 

గీ, అచ్చికారాంత షష్టిపె నడ౯గు( బొడము । =నింటి దింటిది యన(జెల్లు నెల్ల కడల 

తానర్థిదర్ధిది యననొప్పు నంధ్రకవిత(। గవులయనుమతి నిదియును గానవలయు. 

క. అచ్చులపై హల్లుండిన । నచ్చుండిన( దద్ది వైతీయ కపుడు నకారం 

కబచ్చుడిగి హల్లులుండిన । మచ్చికమై బోవువచ్చు సుజియొక్కొాకచోఇా. ౫3 

[55 భువి నైనికెగంటి ని కెగురువునకు నంధునకు బిరుదదూరునకారం 
వివి అంతంబులపైనిం డవిలిన బహువచనయు EE దనరకయున్న కా. 

1. కొడుక నాలగూశతు నొడమినాంగూడు, కూంతొడ మెకొడుకాలనంగ 

గూడ జెందు, 2, నింటికింటికి, రీ. నరి కరి కి, 4. బచ్చోబాయక నిల్బును; 5, ఎ(ఈ. 2౮౮ 

వజకు ఐదుపద్యము లీ [ప్రతియందులేవు, ౫3 తర్వాత ౫౯ అతువచున్నది. ఈ 

పవ్యము లిందులేక పోవుటయు కవిత యానుమతిని” అని నుజియెచటను కవిత్రయము 

"పీరె త్తక ఇట మొాతముండుటయు చూడనివి (ప్రీ ప్రములని తోంచుచున్నది. 
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. 8 

ర్ 4౪౪9 ౨9 ఏట 900 66 666 9060 060 ఆదికి 6 ఛి ౭ 920 669 ౩౨ 94 6% ఛిచి కిచిడి 6 భి కని దివ శి 

....౦టికి సంధినకొారం బుంట యసన్మారమందురుజ్జంత ములజా. 

క. నిడుపున జకారభావము | వడసియు (ప్రూస్యమున నెల్లపట్టున నుత్వం 

బడరు నకారపు( బొల్ల కు! నిడం దగు6 బూర్వ.ప్రయోగ మెజింగి కవీం(ద్రుల్. 

క, నేను బచగింతు నీవలె! గానము విశ్వావనీకు కడ నునుపేనిం 
దానాకును నభిమత మగు। నానగుంగా దేను నేను గా నేకోక్తిణా, ౫౭ 

గ్. అచ్చు పర మైనపట్టున6 (బాణిపదము । కర్మ మగుచోట. దక్క సుకారయు క్రీ 

వాడుకొనరు చకారభావమున దాని! ననుచరింపుదురు కవిత్రయానుమతిని. 7 

క. రిప నోర్చె రిప్పని నోర్చెను। రిపునాజి జయించె నుగ్రరిపుని జయించెళా 

నిపుణత 6 జళుక్యవిశ్వా। ధిపుం డనంగా6 దెనుంగుసంధి తెల6 గొప్పారుకాం 

గీ. తద్ద్వితీయావిభ క్తి సొంతల6 జరించు 

కద్దిగల సున్నసో*కునం గచటతపలు 

గజడదబలగు నూందుటగలుగు6 గవుల 

యనుమతంబున నొకొొ క్క. యవసరమున, =_౦ 

జడుల(గరుణించు జతురులజాలం్నటోచు | అవా జిపదకాయనంబున వశముసేయు 

భటుల? దనియించుంబ్రజలకు6 బాడినేడపు | ౩ెశ్ల స్ప్తవినయుండు చాళుక్యచ[(క్రవర్హిః 

అల(తుల( దుదహల్లులకును | నలవడ నామమున నుండి యచ్చోటులచే 

బలుమటు+ దేలుచు నూందుచు । విలసిల్లుటి గలుగు లక్ష్యవిధి నెలుంగందగుఇ 

అ 

క్ 

క, తనుంబొగడు. దన్నుంబొగడును 

జను(డు జనుండన6గ6 దెనుంగుజాడలు గలుగుజా 

*నమునవా(డు వీడు నాంగా€ 
జను నీడుపులు వలన దూడ సరళతకొణకుకా. ౬.౩ 

క, మొల్లమ్ముగ నెల్లెడలను। హల్లులపై విడుపు లగుచు నాయీయేయో 

కలుల్ల పితాకృతి నిలుపం । జెల్లుం (బ్రశ్చ్నానునయవి శేషములందుకా* ౪ 

Bal cL oc Ns 

1. కడనుగల,. 2, వాజులగడించు చీర్పున వశములై న, త్ర, కస్త శీ నున 

చాండు పిండు, స్. లుల్తసీఠ క్పుతుల, 
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క్ర 

కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్టా. డా 

రారా నాగారీ ము 1న్నీరే కర్ణాదిదాత, లిట్టివదానో్యో 

దారత విన మందలు నట | పోరో విశ్వేశువేండ బుధులన నెప్పడుకా ౬౫ 

. రుచిరముగం బిలుచుచోటను | (బ్రచురంబుగ. (బ్రథమపొంత(బడియుం డెడున 

క్కచటతపంబుల పట్లను । (బ్రచురించుం గసడదవనలు పరిపొటిమెయికా, ఒజ౬ 

, విశ్వవిభుండు గడిది వీరుండు సతురుండు, 
డక్కు (దిక్కులేని చొక్కు లాండు: 

దత్త్వవిదుండు నరవిదారణశీలుండు, 

ననగ దెనుగు సంది యలరునిట్లు. ౬3 

, డులు రునులను నీవర్ణత 

తులు మొదలుగ( గొన్ని గొన్నితుదహల్లు లతో 

గలయునెడ( గూడు విడుచుం 

దెలు(గునకగునంధి దీనిండెలియంగనలయుకా. జరా 

వేడ్క వేడుక (వేల్మిడి (వేలుమిడియు 

మార్మలసె మాజుమల'సెమ మాన్సు మాను 

పము *విరోధము సంక్రాంతి బొలుచు నిట్టి 

సంధిలక్షణ 2*మెంతయు( జనునెజబుంగ. ఒక 

. ఇది సంధిక్రమ మరయంగఈ 

దదుచిత సంధానకెవిధులు తటజచెజు(గు డిలణా 

విదితవిభ క్రులగతి6 జె 

స్పుదు దెలియన్వలయు( బూర ప్రబుధకృత సరణికా. శం 

నిభ క్రి(ప్రకణరము 

. ప్రథమయు ద్వితీయయు. దృతీయయుం జతుర్ధియు బించమియు 

షప్పియు స్ప్పమియు నంబోధనంబును నన నెనిమిది తెజింగుల విభ 

జింపం గారణంబు గాన విభ క్తులనం బరయగు6 దత్సగికారం బెట్టి దనిన. 

తెలు(గుం (బ్రాకృతభంగిన | బలియుటచే నేకవఛన బహువచనపదం 

బులెకొని ద్వివచనంబులు | గలుగవు తత్కి యల గారకంబులయందుకా. 8౨ 

1. విరోధమనంగనుబొల్సు తెనుగు 2. ములుపెన్క_ లి. యు క్షిందగ “నిబు6ంగు 
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క, ముడులు తుద(గలుగుశబ్దము । లడరుం (బ్రథమావిభ కు లవి కర్తలగుం, 

గడు నొసంగు నిష్టములు ధర | బొడమినకల్ప కము విశ్వభూవిభు( డనంగజా,8౭3 
క, నునివర్షంబులు తుడి నొం। దిన కర్మపుంబదము దొ ద్వితీయ యనంగా( 

జను, జాళుక్యధరిత్రీ 1 పని విశ్వేశ ఏరుని పిరులు వొందు ననంగజా. 

క, చేత ననుపలుకు తుదల (బ। తీతం బగునేని యది తృతీయ యగుం, (బ 

ఖ్యాతంబుగ విశ్వేశ్వరు । చేతం బ్రభవిల్లు నెల్లసిద్దు లనంగకా. 3౫ 
5. పలుకులతుద+ గ్రైశబ్దం ! బలవడ నిలిచిన జతుర్ధియగు విశ్వమహీ 

లలనునకై యలఘునకై | చెలువారం గృతులు కవులు చెప్పుదు రన(గణా,౭౬ 
క. పదముతుద వలన ననియెడు । పద ముండిన6 బంచమీవిభ క్రియ పుష్ప 

(ప్రదరు౯ డగు విళ విభూవర | మదనువలన( దొలంగు సతులమానం బనంగజా, 

క, అమరి కుశబ్బ్దము పాదాం। తమునం దున్నేని షష్టి తప్పదు విద్యా 
సముదయము విశ్వవసుధా । రమణునకుం బొలుచు నిల నిరంతరము ననకా, 

క. పలుకుతుద నందు ననున |; ప్పలు కుండిన స _స్తమావిభ క్రియగు న్ని 
శ్చలిత చతుర్దశ విద్యా విలసన । ములు పొలుచు విశ్వవిభునం దనినకా, ౨౯ 

(ప్రథమగావించు ముడులను బాయంబెట్టి | క్తైదురంబల్కు సంబుద్ధి కడు(దనర్చు, 

విక్రమాటోప చాళుక్యవిశ్వభూప । పటుగుణావాల గండగోపాల యనిన. రాం 
క. కోరి ము కారముమీ(ద డు; కారముపట్టునను దగ లు కారము విడ బెం 

పారుకా బహువవనంబులు | హారము లంగములు వీబుధు అమరు లనంగజా 

కడల ముకారడుకారము । లుడుపంగంబడు నచ చ తెనుంగుటు కులయందుం 
గడ గడలు గొడుగు గొడుగులు ! బడుగు బడుగు *లేకవచనబహువచనములకా. 
చింతింపంగ నివ్విధిని హా; లంతంబులు చెల్లు నీలం [గ్రియావంతులు శ్రీ 
మంతులుధీమంతులు గుణ। వంతులు భూభుజులు వై రివధవిదులనంగజా. 

క. ధర కెబ్రాలుమీంది డుత్వము । సరువడి రుత్వంబునొందు బహువచనము బా 
లురు భూపాలురు కరుణా । దరలోలు రనంగం దగునుదాహరణంబుల్. రాళ 

గీ. వాండు వీడను నవి బహువచనములను 
వారు వారలు వాండును వీరు వీం(డ్రు 

ene హన ENR COENEN 
1. అనం చీకబహువచన,., FA (బ్రథమమిోంది లుత్వము, 

వ 

S$ 

i 
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వీరలును నాగ నెందును వి _స్టరిల్లు 

గాడునకు గారు గాండ్రును గలుగు నండ్రు. లః 

+ కొలను నెజను (మాను కొల నను నివియెల్ల 

బహువచోనియు కిం బరంగుచోట 
వెలయు దత్చదముల' గులు జనియించు బ్ర 

వరుస నచ చతెను(గు వచనములకు, Ce 

* కొలయకులు నెజంకులు (మా(కులు 

జిబుగొలకులు నయ్యెం బేను జేనును మీనుం 

గొజపేలు. జేలు మీలన 

నుఖణువగు నిల నచ ఎతెనుగు లూహీంపంగకా. రాక 

“పలు విలిలు నాం జనువలుకులెల 
య nel ae) (ne) 

బండ్లు విం ద్రీండ్లు నాంజను బహుత నొడున€, 

బొడు. గుందేలు గో రనుపలుకులెల్ల 6 

వాళ్లం గుం దేశు గోళ్ళు నాంబడు ధరిత్రి, లారా 

. వరుస నేయి చేయి వా యనుసలుకుల । తుదలం బెక్కు-జెప్పం దులు జనించు 
బీతి నేతు అనంగం జేతులు వాతులు। నాంగంజెల్లు నెల్లనాటి నండ్రు. రాళ 

* వేయి కాయి దో యనియెడి వీనిబహుత 

నోలిం దుద లుత్వ 'మొన6గూడు వేలు జాలు 

దోలు నొ డుత కమబ్బు నెద్దునకు వరికి 

నెడ్లు వడ్లునునా. జను నెంబంగవలయు. కాం 

కే లేకవచన మరయయగం। బాలును దెమ్మెరలు సహాజబహువచనంబుల్ 

మూలాఖ్యమున్నుగా. బే; ర్కలోవడు నిట్లు ధాన్యకులముల కెల్లి ౯* ౯౧ 

కొల్ల లాళ్ళ వడ్లు గోదుమ లనుములు। కొల్లు లనెడు వీనికెల్తనిట్ల 
ళితి య aur) ౧ టా 

(ప్రకటితంబులయ్యె బహువచనంబులు । నేకవచననియతి యెపుడు లేదు. 

(పాణీపదములు వెలిగాగం (బిథమలై న 

నరయ నొక్కొాక్కచో ద్వితీయార్థము లగు 

రా జలంకొరములు పూనె రాచకొడుకు 

వ్యస్త్రృములు వాల్చెనన నెందు వజిలెంగాన, కి 
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క, ఒనరం దృతీయయు. బంచమి | యును స్పమియును దలంప నుచిత నిజై కా 

రనియతి( జెల్లుం దెలియంగ। ననిరి విభక్త్యర్ణవేదు లై సకపీం|ద్రుల్. ౯౪ 

గ్, విశ్వవిభునిచేత విలసిల్లు సిరి, కర 1 వాల ఒథెరవాంకువలనం గలుగు 

భూరిసిద్ది, రాజనారాయణునియందు€ । బొడము6 గవుల కతివిభూతి యనంగ. 

క. పోక చతుర్దీషష్థులు | నేకార్థమునందు. బలుక నిత్తురు విశ్వ 

క్మెకాంతున*ేకుం గృతు లరి। వీకరునకు నిత్తు)గవులు పృథు2నీతు అనకా. 

వ, మజియు నంధ్రభాషావిభక్షులకుం గల నామాంతరంబు లెజింగింతు, 

స్థావర తిర్యుబ్బనుష్య కాపదవ క్రియగు (పథమావిభ క్రీ కిం (గ్రమంబున 

ముకారంబును డుకారంబును, ద్వితీయకు నుకార నికారంబులును. 

దృతీయకుం. జేత తోడ యనునవియు. జతుర్దికిం గై కొట *కనునవి 
యు, బంచమికి వలన పట్టి యుండి కకంచి యనునవియును షషికిం 

“ఆగకుకారంబిులును యొక్క లోపల 'యనుపదములును స_ప్పమికి నందు 

న యనుపదంబులు న య్య దత్స9కారంబునకు విభ_క్రినిరూపణంబు 

అలనరింతు, క్ 

[ఏకవ-చనము;___] 

క+ [ద్రుమమేచె (దుమము( జూ(బూ ₹ చను, 

దుమమ్ముచేనొప్పె నరుగు (ద్రుమమునశై యా 

దుమమువలన ఫలమబ్బెను 
'దుమమున కెనలేదు వువ్వు ద్రుమమం దొప్పుజా. జాదా 

వ. ఇది యేకవచనవిధి, Meee 

{బహువచనము :.___ ] 

క. ద్రుమములు (ద్రుమముల గదిసెను 

దుమములచే నీడగలిగె ద్రుమములకై గం 
ధ మమర (దుమములనలనకా 

(ద్రుమముల కలరారె. డాను (దుమములయందుకా. ౧౧౧ 

వ, ఇట్లు తిర §క ఎదంబులకు యోజించునది, రంగ 
మ మ మ ము ము మం టం న 

i. వః 2 న్తు, 8 పదంబులందు, 4 కు అనునవఏియు, 5 కకం కు? ఇందులేదు, 

6 గి కారక కారయొక్ళ_ ననునవియు, 7 నందునిందు ననునవిరమును. 
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[ఈ (ప్రతిలో నిది అధికపాఠము:_ 

'దేవమను మ్యపదమ్ముల వ ఏకవచనము? 

క, ఇంద్రుడు యిం(దుని నెనయును 

ఇంద్రునిచే బృథివిబండు నిం(ద్రుని కొణకుజా 
ఇం(దునివలన జయంబగు 

నిందద్రునికిని శుభములొదవు నింద్రుని యందుకా.] 

(క, తనయుడు తనయునిగనియెను |! దనయునిచేం దనయుకొజకు(. దనయునివ లనజా 
దనయునకు ధనముదొర “కను । దనయునియందెల్ల మంచితనములు గలుగుకా. 

క, తనయులు తనయుల. బడపిరి 
తనయలచేం దనయులకయి దనయులవలనం 

దనయులకు 'మెలుగలిగెను 

దనయులయం దన(గ నివి యుదాహరణంబుల్ +] ౧౦8 

[ఏకవచనము__] 
క, కవి యొస్పు( గవి కెభబింతురు 

కవిచేం గృతు లొదవు సిరియుం గవియు( గవులకై_ 
కవివలన. గల్లు గ్ ర్తులు 

కవితతికిం బేరువెలయు. *=గవివరునందుజా, ౧౦౪ 

[బహువచనము____)] 

క. కవులు నుతింతురు కవృలం । గవులచేత6. గవులకొఅకుం గవులనలన6 ద 

త్క-వులకు6 (బ్రసిద్ది యలవడు(। గవులందుంగాక కావ్యకల్పన గలదే. ౧౦౫ 
కొక, గురు( డధికుండు గురుం దల(పుము | గురుచేతం దెలిసి భక్తి కొజలు గురున క్రై 

గురువలన మేలు చేకుజు । గురునకు సరిలేదు విద్య గురునం దుండుకా. * 

1. ఈరెండు పద్యములును ఈ।(పతిలోశాన రావు, 2, భజించునుః 

కి. గృతియొదవు సిరియుగదియునులోవి కై. 4. గవితరీయందుకా, 

ర్ం పద్యములు 106, 107వ బదులు ఈ|పతీయందు ఈయొక్క పద్య మే కలదు, 

క. గురుండధివండు గురుగొలుతును |! గురువులే గురులకొఆకు గురువులఅవలనకా 

గురులవభ క్పిదనర్నును | గురువులయందుండు 'సకలఅగుణములు "నెపుడుకాం 
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క, గురువులు గురులను గొల్తురు ! గురువులచే గురువులకొఅకు గురువులవలనజా 

గురులకు భక్తి దనర్చును | గురువులయందుండు సకలగుణములు నెపుడుజా. 

వ, ఇతెఅంగున నను కపదంబులయం దొడంగూర్చునది. ౧ంరా 

క్, స్థావర తిర్యక్పదములు । వోవిడిచి తృతీయమొదలు పురుషాఖ్యలషై 

_దైవర్ణములో నుత్వము । నావల నిత్వము విభ క్ష్ణు ఇలైదును జెందుకా. ౧౭౯ 

క, సుతుచేత సుతునిచేతను 

సుతుకొజకును సుతునికొజకు సుతువలనం ద 

త్పుతునివలన సుతుకొదవును 

సుతునికొదవు సుతునియందు సుతునం చన(గజా. ౧౧౦ 

గ్. పరంగం * గూంతురుశబ్దంబుపైై రుకార 

మొక్క_పలుకున పైనైన నుండు బాయ. 

బెక్కు.పలుకులపై నైనం దక్కి. పోవు 

గూ(తురుగం బొందెం గూంతు(గాం. గోరె ననంగ. ౧౧౫ 

క. కూంతులచేం గూంతురిజేం। గూ(తుల కె కూ(తుకొజకుం గూ(తులవలనం 

గూతులకు( దగవు లొనంగెను | గూంతులయందుండు. (బీతి గుణవంతులకుకా. 

క, ఓయాదిపదంబులతుద(! బాయని నిడు పడిపి తగవిభ కు లునుప ము 

న్నేయనువున( బుంలింగని ; కాయమునకు( జెప్పి రట్ల కవివరులోలికా, 

గి. కడెడుకారమున్న నొడు 2 లెల్ల సంబుద్ధి ! (హస్వమైన దీర్గ మైన నగును ; 

వీరవరుండ సనమరశూరుండాయన:గ మా । నినియనంగ మాననీయనంగ. 

డులు బహువచనంబులయెడ(! దొలంగు నృంటోధనమున దుర్గనాలారా 

బలిభోజనవిధులారా ఖు! లులారా మీిమ్ముజము(డు గావం డనంగకా. ౧౧౫ 

గీ. ఒనర యుస్మదస్మదు కుల కేకవ ! చనబహువచనములు సంభవించు; 
మెజయు నీవు నేను మీరు మేమనెడునా ! దేశములు ధర్మిత్రిం దెలియవలయు. 

క. నియతు(డవు నీవు నిన్నును! నియమింతురు శుభము లొలయు నీచే నీకై 
జయమగు సీవలన దయో। దయమున సిరి సీకు శుభము దగు నీయందుజ. 

క్ర 

2౭+ కూంతురు” వాండు?” అని ఇందు వూర్గానుస్వార మే ఆంతటను కలదు, 

దడ శారమున్న, ష్ వల్ల, 
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కం 

క్ర * 

కావ్యాలంకార చూడామణి, ఉల్లా, ౯ 

మీ రనఘులు మిము. గొలుతురు | సేమము మీచేత నుతులు చెలువగుమిై 

"హీమమొదవృ మీవలనను । (శీమీకలరారి యుల్ల సిలు కీయందుకా. ౧౧౦౮ 

( ఇది యుషప్మదు.క్త విధి, ] 

నేరమ్యుండ నను. దలంతురు | నారులు నాచేత నెగడె నాకై (ప్రియమౌ 

ధారుణి నావలనం బెం: పారెను నాకొసంగు( (బియము లవి నాయందుకా. 

. మేమెజు(గము మము మజచిరె। భామలు మాచేత (బ్రదుక(బడి మాక్రైము 

న్నేమీరు మానలన వల। డా మక్కువ సేయ మాకు దగ మాయందుఖా. 

[ఇది ఆస్మదు కవిధి ] 

నమా స పకర ణము 

మొదలిపదాంత విభ కిని! 2వదలుచు. దుదిపదము మొదలివర్ణముతోడం 

గదిసిన నదికినశబ్దము | జదువులను సమాస మనగ జనునం[డ్రు బుధుల్. 

* ఆది తత్పురుషంబును, గర్మధారయంబును; బహు(వీహియు నన మూడు 

తెజంగులం (బవరిల్లు, నం|ధ్రభాషాప్రయోగంబుల నందు దత్పురుషంబులకు 
ఇతర) 

నొక్క._తెఅం గెజింగింతు. ౧౨౨ 

రాచిలుకకౌలు విరజాజులు । రాచకొడుకు లంసగములు రాయంచలునా 

రాచినయట్టి సమాసము । లేచుం దత్సురుష మన ననేకం బగుచుకా. ౧౨౩ 

వెలిదమ్మి కమ్మ? దూపులు | వలకే లెడకాలు సీలవర్షము నవషా 

టలోరుచులచే సమాసము । లలవడియెం గర్మధారయములు దెను(గునజా, 

పూవుంటోండి తలిరుంటోడి పూవిల్తుండు! వాలుంగంటి వాతవాండి మించు 

మొలక మచ్చెకంటి ముక్కంటి యన బహు! (వ్రీహిపెక్కువిధుల ఏ స్పరిల్లు. 

=. మణియు వీనికి సాధారణలక్షణంబు లొకకొన్ని యెతింగింతు, ౧౨౬ 

. గుణిగుణంబుచెప్పం గొఅలు విశేషణ । పదముపై నికార మొదవు6 బాయు 
నాతికెలనాండు నలనీకనుంగవన ! నల్ల కన్ను+గవ యనంగ వదుస. ౧౬8 

ఛా + శా 

వా a న అల అనా. అనాయాాకాతా —_—— వానను వర ాాానానాంలాయు. టం పల వాకా ద... నం దక లలాట రాల మాలా దా బున లా. వధానాతాన. 

౫ సౌాములుమోర్భిము... ...( ఇది (పాసభంగములేని సరియైన పాఠము). 

2 వదలక దుదపదము, 3 అడవిజూతులు, * జేలమను, 
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క విదిత వికేషపదాంతము । గదిసి పుకారంబు నిలుచు. గడ హాల్లున్నం 

బదపడి యచ్చుండిన( బుటు। లొదవు ముకారంబు( (దోచి యోలింగ్భృతులజా, 

క, గూఢపుమం[త్రంబులు నతి । గాఢపుంగర్మములు సోయగప్పటాటలు నొ 

రూఢపుటాలాపంబులు । [ప్రొఢములగు సినమాసఫణితులయందుజా, ౧౨౯ 

క్క, ఇల బిల్లు ముల్లు విల్లును హలాదులను నదుకుచోట నడంగును జడ్డల్ 
పలువరుసయు ములుమోదుగు | విలుకౌండు ననంగ నెందు విశుత మగుటకా. 

గీ. వెన్ను కన్ను చన్ననియెడు వీనిజడ్డ 
లుడుపుటొప్పు నమాసనియోజనముల( 

దనర వెనుగా(డి కనుదోయి చనుమొలకలు 

నౌ సమాసంబులొప్పు నానావిధముల, ౧3౧ 

క, ఆదట నా సీ తన యను। చో దుత్వము గలుగు షష్టీ చూపెడునెడలకా 
నాదు కళాసంపదయును । నీదువివేకంబు6 దనదు నిపుణతయు ననజూ. ౧౩౨ 

క, నానీ తన యనుపలుకుల। తో నదుకు దుకార మపుడు దొలగిన దొలంగుం 

బూని సమాసము సంస్కృత । మైనను షష్ట $ర్జ హేతువైై సత్య తులకా, 

తనసత్యవత కొశలంబు6 దన విద్యాతం(త్రనిర్మాణముం 

దనవిశ్రాణనకీ రృనందబి! దనసప్త స్తుత శ్రసంతానముల్ 

తనకేజోమహి మోదయంబు( దనయుద్యకత్కీ_ ర్హివిస్ఫూ ర్పియం 
దనరం బేర్చు. జళుక్యవిళ నైనృుసమందారంబునా నెళ్లెడజా. ౧౩౪ 

కీరార్టవకూ6తురు సం 

సారార్ట్మ వయోడ కుభమొసంగు మీకనంగా 

చై రిపదం బగు దెను6గున. 

గూరని సంస్క తము దెను(గుంగూర్చుటచేతకా, ౧౨౫ 

గీ. అరయ నానీలు హల్లుతో నదుకుచోట 
నొనర *నుగ్గును నిడుపయియన్న నుండు 

గవులయనుమతి =నీది కృతి. గానవలయు 

జాలవర్ణ ంబుగదిసిన జడ్డయగును. ౧౩ 
rss rr Lr oS SERRE EOS 

శ చెల్లును, = నదియును, 

Et 

క్ 
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. ఆకరి యక్కరి యనగా! నాకర మక్కరము నాంగ నక్కీకసకం 
బాకీకసకం బన భా। షాకరము సమాసముల కుదాహరణంబుల్. ౧౩౩ 

3 సంస్కృతము లయ్యు6 దెనుంగులై చాంగు గొన్ని 

శబ్దములు వొనిచందంబు( జను నెజబుంగ. 

బననసండును గుండులోపల ననంగ. 

గందదుంపలు నాజీర కజ్బ యనగ. ౧౩౮ 

* సుమతి నికాదోకారాం । తముపై సంస్కృత పదంబు తగు గూర్ప (గ, చ్చే 

డిమరీచులు, వాండిశరం । బమరు మనుష్యుండు(, బేర్చు నశ్వంబన(గకా, 

తగుంగూర్చ నికారాంతం ! బగు సంస్కృత పదముమీఃద నచ్చతెనుంగున 

న్నిగుడారు దంతికొమ్ములు ! జగమెలు*గు నరాతిపోరుచందంబన౯గకా. ౧౪౦ 

= అత్తమామ నాంగ నాలుమగం డన6। గొడుకు గోడలనంగం గొజనుజేలు 
నాంగ ర్మాత్రిపగలు నాగ నిట్టి సమాన । మలును గలుగు గవులు దెలియనలయు. 

తదిత (కు కరణము 
ధి 

= అరి యితికాయడాడఅయన |! ధరలో నొకకొన్ని చెల్లు. తద్ధితపదముల్ 

పరువడి వాని నెటుంగుట। పర మపరిజ్ఞాన మం(ధ్రభాషాకఏిత జూ. ౧౪౨ 

+ సూండరి ముండరి తూండరి కల్లరి కాలరి (పేలరి కష్టు. డనంగ, 

నుప్పిండి (ప్రాయి*డి చప్పిడి (గ్రేసిడి తన్నిడి చిక్కిడి దాతయన౯గ, 
నీటుకాం డెడకౌ(డు పోటుకాం డుదురులా. డించులా. డెప్పుడు నీత డనంగం 

దక్కులా6 'డెక్కువ నిక్కులా6 డదరులా. డెపుడు దురాత్మకుం డీతండనంగం 

. దనరు దబ్బజణ చింద అంద యనంగ 

బర“గు పలుకులు తద్ధిత పదములయ్యె. 

దెనుంగునను వీనిచందంబు. దెలియుకవు 

నాదృతుల౧జేయు రాజనారాయణుండు. ౧౪౩ 

కి యా ప కరణము 

* అరయవాక్యకదంటో తృ మాంగమునకు 

నమిత దృష్టులుజగతి. (గియాపదములు 

వాని కెజి గులు కవులకు వలయు దెలియ? 

గడంగి కాలత్రయ (ప్రసంగముల వలన. ౧౪౪ 
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* ధరః బ్రథభమమధ్యమోత్తమ । పురుషాఖ్యలం (గ్రియలు మూండు పొలుచుం గాల 

స్ఫురణలును వర్తమానాం। తర భూత భవిష్యదర్థత లం (దివిధంబుల్. ౧౪౫ 

క (ప్రథభమపురుషాఖ్యయన్యార్థఫణితింజెప్పు । నగ్రసంస్టితు(జెప్పు మధ్యమపురుషము 

దగిలి యుత్తమపురుషంబు తన్ను. జెప్పు! నేకబహువచనంబుల నెల్లకడల. 

క అగుచునున్నక రృయగు వర్త్షమానంబు । భూతమన(6గ నయినపవూర కృతము 

కడగి యంత మీంద గానున్నయదియ భ్; విష్యదర్హమన6గ వి స్పరిల్లు. ౧౪౭ 

= ఉచితవిధి విధియు నాశీ। ర్వచనము ననుక్రియలు రెండు. (బ్రథ నొక్కటిమై 
(ప్రచురించుం బురుష్తత్రయ । వచనంబుల వీనికెజంగు వలయుం దెలియజా. 

. తెలుంగు (క్రియాపదములకును ! దలకొను ధాతువులు జనపదవ్యవహారో 
క్షులుకాన వానింబేర్కొన | వలదు (ప్రయోగముల( దెలియవలయు( దెలుపుదుకా. 

= (ప్రథమపురుషంబునకు వర్త మానార్థంబునందు నేకవచన బహువచనంబు లందు 
నెడి, నెదరులును మధ్యమపురుషంబున కెదవెదరులును, ను తృమపురుషంబున 
కెదనెదములును (గమంబున నాదేశ ంబులయం ద న్నిరూపణంబు లెటీంగింతు. 

అరిగెడి నరిగెద రనంగా6। నరిగెద వరిగెద రనంగ నధిపతిపుర్శికె 

యరిగెద నరిగెద మనంగా ! బరువడి నిది వర్తమాన ఫణితార్థమగుకా. ౧౫౧ 
(పథమపురుషంబునకు భూతార్థంబునందు నేకవచనబహువచనంబుల] నెన్నిరు 
లును మధ్యమపు రుషంబునకు తివి తిలులు, నుత్త మ పురుషంబునకు తిని 
తిములును నాదేశంబులగు. దన్ని రూపణంబు లెబ్లనిన, ౧౫౨ 

=, చేసిం జేసి రనంగా(। జేసితి చేసితిరి మీరు విరి క కనగా 

జేసితి. జేసితి మనంగా | భాసురభూతార్థకథనభజన మ్మయ్యెజా. ౧౫౩ 
(పథమపురుషంబునకు భవిష్యర్థ ంబునందు నేక వచన బహువచనంబులకు 
నుదురులును మధ్యమపురుషంబునకు వుదుపురులును, నుత త్త మపురుషంబునకు 
దునుదుములు వరుప నాదేశంబులయ్యెం దన్నిదర్శనం బెట్టిదనిన : విజ 0 

* చేయం జేయుదు రనంగా6౬। జేయుదు చేయుదురు మీరు చిత ంబిలరం 
జేయుదు6 జేయుదు మనంగా ! నాయతముగ నివి భవిష్యదర్దముం జెప్పుజా, ౧౫౫ 

* మొదలం జెప్పిన 2యది తుద। యది యాదేశంబు విధికి నవ్వచనములం 
దొదలి (ప్రథమమధ్యమలకు. | దుద నుత్త మపురుషమునకు4 దొంటట్లయగుక్షా, 

rr 

a కు౭జేని జేసీ తిరులగును. ఐ2యుదుతుద, 
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క. చేయునది బుధుండు ధర్మము! సేయునది బుధులు విశేషసిద్ధ క్రియలం; 
జేయునది నీవు దర్పము । సీయునది తపంబు మీరు శివునకుననినకా. ౧౫౩ 

గీ. ఉనుదురులకుమీ(ద నొగి. గాతయున్న నా 

శీర్యచనమునకును జెల్లునదియు 

శివము చేయు(గాత శివుడు శోభనము చే 
యుదురుగాత మీకు (ద్రిదశు లన6గ. 

. కారయిత సేయుకృతి నల । రారు ణిజంతంబు దాని కాదేశంబుల్ 

ధారిణి నింపును నించును । సారముగా నేకవచనసరణికి నయ్యెజా. ౧౫౪ 

క్క, తుదబహువచనమునకు నిం 

పుదురును నింతురును నయ బుడమియెడల నిం 

చుదురును గలుగు (బయోగా 

స్పదములు దేశీయసరణి జను. దెలియంగజా. ౧౬౦ 

= (శ్రీవశ్వభూపతి చేయించు (గతువులు 

సేవింపుదురు తదాశ్రితులు సురలం 

బండంగ నింద్రుండు పరంగించు వానలు 

హాలికులు పరిగింతు రర్భచయము, 

నెనంగించు ధర [శ్రీల నేపారు తద్వృృత్తి 

వరభటు లెతింగింపుదురు జయంబు? 

వెలయింపుకీ రి యవ్విధి నెలయింపుదు 
రద్ధులెల్లెడ( బ్రతాపాతిశయము 

గీ, ననెడు పల్కులచేత ణిజర్థ ములకు 

నేకవచనబహువచనపాక మెజుంగ 
వలయు నవి 'పెక్కువిధముల వసుధందెలియ 

నిఖిలభాషావి వేకుల్లై నెగడుకవులు. ౧౬ 
క. మషహాతసావరతిర్య। జ్మృహిళాద్మిక్రియలనర్హ మానార్భ మున 

న్విహితమగు నెడు డుకారము ! సహజంబుగ నేకవచనసంజ్ఞలచోటజకా. ౧౬౨ 
క. “పండును భూజము తరువులు 

సండెడు రాచిలుంక యొసప్ప. బలికెడు. బిలుకల్ 

౧౫౯ 

(xX 

gm 

—__—__ 

1 పం డెడు, 
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శగండాడెడు సతిపతిపై 

బండెడు. బెక్కి౦ట సతులు 2వండెడు నన౭గకా. ౧౬౩ 

క, నిగుడదు భూజము. సింగము । బెగడదు, విటు వారవనిత పిలువ దనెడుచో6 

దగుభూతార్డంబున నదు। లగు నాదేశంబు (గ్రియల నయ్యెయెడలకా. ౧౬౪ 

గి. ఒనర నింపు వించు ననియెడు వీనిపై 

నుటతలొందెనేని నొక్కచోటం 

బర (గుంగారకాఖ్యపదములై. తెను(గున 

వాని తెజంగు తెటుంగవలయు బుధులు, ౧౬౫ 

క, కోపింపుట కోపించుట । కాపించుట పసుల నొప్ప' గాయించుట నా 

నేపారు నిట్టిపలుకులు । లోపుగ బహుళములు జగతిలో నెజుంగదగుకా, ౧౬౬ 

గీ, తెలు(గుబలుకులు పునరు క్తి6 బలుకుచోట 

గదిసి రెండవపదమున మొదలి(వా6ంత 
దనరు గిత్వంబు (ప్రాసంబు దప్పకుండ 

వర్ణములు దీర్టహ్రన్వప్రవ ర్తులగుచు. ౧౬౭ 

క, పులిగిలి యనం గరిగిరియన 

నలిగిలియన నోడగిడ యన(గా బరంగుఖా 

నలులు గిలు లన(గ బలవం 

తులు మలి గిలవంతు లనంగం దుద సరియగుచుఖా. ౧౬రా 

ర్ స్మర ధర చర వర పదములు! పరంగు" గ్రియాపదమునొందుపట్టులనెల్ల 

న్వరుస రకారములోపల(। బొరినిత్వమడంగు. ెగాక పొడమిన6 బొడముళా, 

క, స్మరియించె సంస్మరించెను | ధరియించె ధరించె6 బూవుదండం జరించెం 

జరియించె వల్ల భునిసతి । వరియించె వరించెనాంగ వలనై యునికిశా. ౧౭౦ 

క. ఇది తెను(గున కెల్లను జన । పదవిదితం జైనతెజ(గుస ట్రించుక యె 

ల్లి దముగ( జెప్పితి నంతయు । మది నెజు6ంగుం డరసి బుద్ధిమంతు లితరముల్. 
వ, 

1 నోండా జెడు, 2 బంజెదరనంగకొ (దీనిం జూడ౯లగా “ సతిపతితకా ! 

రం డదు 'బెక్కి ండ్డ సతులు వంజెదరనగజా ” అని యుండునని తోచుచున్నది 

కొ దరుగ బౌ 
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© ₹[మ, లలిననోన్యముఖావలోకనము లీలం జేయంగాలేని యా 
విలసత్కావ్యకళాచతుష్టయము లుర్విం బర నేకస్టలిం 

గలిగించెం బదవాక్య వేదియు సలంకారజ్జుండుకా భూవరో 
జ పలవిద్యావిభవేన్న తుండు నగువిళ పక్మొవిభుం డిమ్ములకా, 

మ, కవివాత్సల్యకళాచరిస్లు(డు జగత ల్యాణవర్టిమ్హు( డు 

త్సృవసంపుష్ట సుపర్వగర్వుండు జయక్లాఘా ప్తగంధర్వు. డా 

ర్హవశీలాదివిశుద్దవృ త్తుండు విరాజద్విక్రమాయ త్తు. డ 

చృవిశాలామలకీ రి పూరు(డు సుతేజస్స్సారు. డెల్లప్పుడుకా. 
డీముచ్చళుక్యవిళ | త్యూమండలవిభుండు సకల సం గామజయ 

(శ్రీమంతుండు సంతతనత | సానుంతుండు కామినీవసంతు.డు లీలకా, 

తరల, చిరుదమి[తుండు క్న్నళ[తుం డుపేందపుతుండు యామినీ 

శరభ లేకుండు మౌన వేకుండు వాపొానీకఘుండు విక్రమ 

స్పురణరాముండు నూత్న కాముండు వూర్తసోముండు కీ రులం 

బర౭గుచుండెడు నాసు ధాకర భాను తారక వికుతికా, 

గద్యము 

ఇది (శ్రీమదుమారమణ చరణారపిందవందన గోవిండామాత్యనందన 

వివిధబుభవిభేయ విన్నకోట "పెద్దయనాముధేయ విరచితం బైన 
కావ్యాలంకార చూడామణి యను నలఅంకారళా స్త్రంబునందు 

నంఛభభాసావిశేవ సంధి సమాస చేశ్లీయ 

(ప్రయోగ కియానిరాపణలకుణ 'సముద్దేశంబన్నది 

నవ మో భా నము 

ణక 

—_ంరీఆ-—— 

౧౫౨ 

౧౭౩ | 

౧౩౪ 

౧౭-24 

డం నకేం లకీ కంకుల 

౫ ఈ రెండు పద్యములును ఈ |పతిలో లేవు, 2 ఈ పద్య మెనంత నే 

కేతన యాం భధ భాపాభూపుణ మందలి “కంచి నెల్లూరు మటియారుగ ? లను 

పద్యముక లదు, వెనువెంటనే “ (క్రీరామచం. చార్చణను స్తు శీ) సదాశివగురు చర 

కారవిందా ఫ్యాం నమః ఇత్యాదితో (గం థాంతము, 








